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Bij de voorplaat
Weverswerkplaats, schilderij van Cornelis Gerritsz Decker 1659, Rijksmuseum.
Cornelis Gerritsz Decker, geboren Haarlem circa 1620, overleden Haarlem 23 maart 1678, was een kunstschilder uit de 
Gouden Eeuw. Hij was actief tussen 1643, toen hij lid werd van het Haarlemse Sint-Lucasgilde, en 1678.
Decker vervaardigde vooral landschappen, vaak voorzien van architectuur, en interieurs van werkplaatsen.
De kunstenaar was mogelijk een leerling van Salomon van Ruysdael en een navolger van diens neef Jacob Isaacksz van 
Ruisdael.1

Over zijn leven is niet veel bekend. Mogelijk trouwde hij op 3 mei 16372 maar onbekend is waar en met wie; en misschien 
had hij een oudere broer David3.
Hieronder nog een schilderij van hem, ook een weverswerkplaats, Museum Boijmans van Beuningen.
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Van de redactie
We beginnen deze uitgave met het eerste deel van ‘De familie Kremer, honderd jaar wevers 
in Meppel 1770-1870’ van Mieke Naber. De veranderingen in deze tijd in Holland en rest van de 
Republiek hebben grote invloed op de economie in Meppel en dus ook op het wel en wee van de 
wevers in deze familie. De opkomst van de weverij had Meppel tot een welvarende stad gemaakt 
maar de neergang, aan het begin van de negentiende eeuw, trof de stad en de daar woonachtige 
weversfamilies hard.

In de volgende bijdrage schrijft Jos Neomagus over een zoektocht getiteld ‘Louis Neomagus 
(1828-1859): ‘verloren zoon’ blijkt korenmolenaarsknecht, commies en KNIL-militair’. Het verhaal 
begint met betovergrootvader Daniel Neomagus, een vader van zeven kinderen. Later ontdekt de 
auteur nog een zoon waarmee een zoektocht begint langs verschillende bronnen, met verrassende 
resultaten.

Vervolgens vertelt Hans Nagtegaal uitvoering over de naam ‘Van der Wel’ en het geslacht dat deze 
naam droeg in een artikel getiteld ‘Het Delftse geslacht Van der Wel’. Dit was een zeer invloedrijke 
familie en de geslachtsnaam duikt ook op bij eerder in Gens Nostra gepubliceerde geslachten 
uit Delft. De rijke families huwden onderling of waren getuigen bij elkaars huwelijken en dopen, 
waardoor vaak hechte familiebanden ontstonden.

De rubriek Digitaal bevat een interessante bijdrage ‘Digitaal naar musea: op zoek naar ons erfgoed’ 
van Antonia Veldhuis. Hierin verwijzingen naar websites van musea, waar men veel materiaal kan 
vinden over wereld waarin onze voorouders leefden. Kennis over ons erfgoed is van essentieel 
belang om de leefwereld van onze voorouders beter te begrijpen.

De redactie wenst onze lezers een mooie zomer en tot slot veel plezier met de uitgave die voor u ligt.

Frits van Oostvoorn 
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MIEKE NABER

De familie Kremer, honderd jaar wevers in 
Meppel 1770-1870 (deel 1)

In de tekst hieronder wordt de beschrijving van de levens van een weversfamilie 
in de stad Meppel tussen 1770 en 1870 verweven met de grote geschiedschrijving 
van hetzelfde tijdperk. Het geheel valt samen tot een boeiend beeld van een 
economische activiteit die in Meppel lang van zeer groot belang is geweest en die 
heeft bijgedragen aan haar ontwikkeling tot een welvarende stad en anderzijds 
van de levensloop van een aantal personen die daaraan bijdroegen. Twee broers, 
beiden wever, gaan op weg om in die stad een mooie toekomst op te bouwen. Wij 
volgen hun nazaten tot in de derde generatie. Helaas zijn ze arm en blijven ze arm, 
zoals het bekende deuntje hierboven het ons al zegt.

1. Meppel aan de horizon in 1780 Havard, Henri.- La Hollande en vol d’oiseau.-Maxime Lalanne, Paris, 1881.

‘Wat zouden de weverkens heeren zijn,
Zij en hebben nog goed noch erven!

En kruipt er een muisken in hunne schapraai,
Van honger zo moet het er sterven.

Refr. Schietspoele, sjerrebekke, spoelza.
Djikke, djakke, kerrekoltjes klits klets.’

(Wijsje uit: Tiggers, Piet en Jan Mul. 23 Nederlandse volksliederen. Haarlem, z.d.)
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Van 1739 tot 1769
Berent Kremer (IIa)1, geboren in Almelo, een kleine stad in 
Twente, installeerde zich in 1760 in Meppel, toen een verge-
lijkbare stad2 in zuidwest Drenthe. Dat was zeker geen toeval, 
want Meppel was aantrekkelijk. Het stadje was in volle bloei 
en begon in die tijd de allure te krijgen van een moderne stad, 
een handelscentrum met exportmogelijkheden, terwijl men in 
Twente arm was. Er was dus al sinds lange tijd een grote toe-
stroom van mensen van alle ambachten uit diverse contreien 
naar Meppel, onder wie veel wevers. Berent was er vast niet 
zomaar op uitgetrokken, samen met zijn broer Evert (IIb), om 
daar eens een kijkje te nemen, het was zeker hun bedoeling om 
te laten zien wat ze konden en erop vooruit te gaan.3

Berent kwam in Meppel een mooie meid tegen met wie hij 
trouwplannen kreeg. Zij heette Aaltje, en zij was de dochter 
van Hendrik Jans Koning, wever van zijn vak, net zoals Berent 
zelf. Berent en Aaltje hadden in 1769 de leeftijd om te trouwen 
en een gezin te stichten en dat gebeurde dus in de maand mei 
van dat jaar. Berent was toen al negen jaar in de stad, zoals de 
aantekening bij zijn huwelijk dat aanduidt.4 Ook Berents drie 
jaar jongere broer Evert ontmoette daar een paar jaar later 
Hilligje, dochter van Gerrit Hendriks Horst, met wie hij trouw-
de in het voorjaar van 1774. Of Gerrit Horst ook deel uitmaakte 
van de weversberoepsgroep is niet bekend. Hij was wel bij de 
diaconie geregistreerd als arm. Hilligje was de tweede gebore-
ne met dezelfde voornaam, en had verder geen broers of zus-
sen. Ook de vader van Aaltje was bij de arm cassa. Hij en zijn 
vrouw Femmigje hadden een gezin van vijf dochters.
We veronderstellen dat Berent al wever was voordat hij naar 
Meppel kwam, want hij en zijn broer waren opgegroeid in Wier-
den, waar hun moeder Hendrina vandaan kwam5. Wierden was 
een plattelandsdorp op een vijftal kilometers van Almelo, waar 
de huisweefkunst naast de landbouw sinds lang het belangrijk-
ste middel van bestaan was. Zo belangrijk, dat de weversspoel 
in 1819 in het wapen van het dorp werd opgenomen.6 Het lijkt 
ook redelijk te veronderstellen dat zij beiden de weverskunst 
al jong onder de knie hadden. Hun stiefvader Gerrit Gasthuijs, 
ook van Wierden, was misschien ook wever en had hen de vaar-
digheid wellicht al geleerd. Moeder Hendrina hertrouwde vijf 
jaar nadat vader Klaas was overleden met Gerrit. De jongens 
waren toen zeven en vijf jaar oud7 en hadden alleen drie veel 
oudere halfboers en zusters.
Blijkbaar verdiende Berent genoeg om in Meppel het burger-
schap te kunnen kopen voor vijf goudguldens en twaalf stui-
vers8 en een huiseigenaar ervan te overtuigen drie jaar voor 
hem borg te staan.9 Evert is jammer genoeg niet in de lijst 
van aanvragers te vinden. We weten niet of de beide broers 
lid van het gilde werden. Dat was een kostbare en ingewikkel-
de zaak10, maar we mogen het wel aannemen11, want het had 
ontegenzeggelijk zijn voordelen.

Ook in Meppel had de huisnijverheid, en vooral het weven, een 
lange traditie. Al in de middeleeuwen waren er overal in Dren-
the, zoals in Twente, bijna in ieder dorp en op sommige van de 
grootste boerderijen wel een of meer weefgetouwen aanwe-

zig, zodat men in eigen behoeften kon voorzien. Er werd in de 
omgeving veel vlas verbouwd en er was wol van de schapen-
teelt. In sommige grotere dorpen en steden waren meerdere 
wevers geïnstalleerd in één wijk, die men dan de wevershoek 
noemde. In Meppel is de Wevershoek nu nog een bekend deel 
van de binnenstad, maar dat wil niet zeggen dat destijds de we-
vers alleen maar in dat deel van de stad woonden en werkten.
Jan Poortman, een van de eerste geschiedschrijvers van Dren-
the, laat ons weten, in zijn boek Geschiedenis van Meppel en 
omgeving12 dat: Vanaf 1634 (...) het aantal wevers zo groot 
(was), dat ze een gilde vormden, waarvan de gildebrief tot 
ons kwam, goedgekeurd door den Drost Caspar van Ewsum 
(...)13.Het gilde bepaalde de voorwaarden tot lidmaatschap 
en de regels waaraan de leden moesten voldoen14, maar het 
stelde ook de lonen vast op een redelijk niveau, beschermde 
de leden tegen oneerlijke concurrentie, vooral die van het 
platteland, waar de lonen altijd gemakkelijk laag bleven, en 
garandeerde de leden een aantal sociale voorzieningen.15 In 
sommige steden bestonden er twee gilden voor de twee be-
roepsgroepen binnen de weverij: het lakenweversgilde16 en 
het linnenweversgilde17, maar dat was niet het geval in Mep-
pel. Het is dus moeilijk te bepalen tot welke van de twee be-
roepsgroepen onze protagonisten behoorden, maar er werd 
ook vereist van de wevers in de stad dat ze zich gemakkelijk 
aanpasten en snel konden overstappen naar een ander mate-
riaal of stoftype.18

Al vanaf het begin van de achttiende eeuw veranderde het ka-
rakter van de textielproductie in die zin dat naast de wevers 
met een enkel getouw die hun eigen baas waren, het grootbe-
drijf onder leiding van bazen of reders ontstond. Het meeste 
van de productie was bestemd voor de lokale markt. Het be-
langrijkste exportproduct van de weverij in Meppel was lange 
tijd het beddebuur, fijn beddentijk19, dat gemakkelijk op de 
Amsterdamse markt van de hand ging. Vanaf het midden van 
de achttiende eeuw heeft het gilde niet veel invloed meer20, 
de reders kregen de overhand en zij verkochten vaak onder de 
door het gilde vastgestelde prijs. Hoewel zij als industrieel en 
producent eigenlijk lid moesten zijn, waren sommige wel inge-
schreven, andere niet. Hoewel volgens de regels van het gilde 
een wever niet meer dan drie weefgetouwen mocht hebben en 
gebruiken, op straffe van een hoge boete, waren er zo vanaf 
1770 ook gildebroeders met tientallen getouwen. Zij waren 
vaak de ontwikkelaars van grotere werkplaatsen die canvas 
weefden. Canvas was een uit hennep vervaardigd linnenweef-
sel, bestemd voor de zeilen van schepen. In 1729 waren er meer 
dan driehonderd wevers in Meppel, dat wil zeggen meer dan 
dertig procent van de bevolking en er bestonden in 1742 al 
twee canvasspinnerijen, die canvasgarens voor zeildoekwe-
vers sponnen. Toch heerste er in het midden van de eeuw soms 
grote werkeloosheid in de stad. In de eerste plaats omdat de 
reders het werk uitbesteedden aan regio’s waar een lager loon 
kon worden uitbetaald: het canvasdoek kon ook gemakkelijk 
elders geproduceerd worden.21 Het beddentijk bleef nog lang 
het belangrijkste Meppeler textielproduct. Het werd op hon-
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derdvijftig tot honderdvijfenzeventig getouwen geweven. Het 
nog fijnere werk, zoals het servetwerk en blomwerk22, werd 
slechts op een twintigtal getouwen geproduceerd, maar bleef 
wel tot in de twintigste eeuw een zeer gevraagd Meppeler pro-
dukt, vanwege de vraag uit Staphorst en Ruinen voor de kle-
derdracht. In de tweede plaats waren er ook toen al modes, en 
zo raakte het satijn, dat erg gewild was voor mannenbroeken 
rond 1780, in het begin van de negentiende eeuw ineens weer 
uit de mode en moest de markt zich aanpassen.

In de tijd dat Berent en Evert zich in Meppel vestigden, was 
de textielmarkt weinig stabiel. Nieuwe uitvindingen, produc-
tieverbetering en industrialisatie hadden al plaatsgevonden 
in het buitenland. In Nederland liep men achter. Schaalvergro-
ting bleef echter uiteindelijk niet uit en Meppel kreeg vaak de 
voorkeur voor de realisatie ervan, want er was brandstof, in de 
vorm van turf, er waren veel waterwegen, scheepswerven en 
schippers, de nodige infrastructuur voor het transport zowel 
als voor de ontvangst van mensen van buiten de stad. Kortom, 
Meppel had het potentieel om een moderne stad te worden. 
Naast het beddentijk kreeg zo tegen de jaren zeventig het 
Meppeler everdoek, een veel lichter soort zeildoek, dat in de 
rond 1773 opgerichte linnenfabriek geweven werd, snel een 
zekere faam. Ook dit werd geëxporteerd naar Amsterdam en 
verkocht voor de vaart op Amerika en aan de VOC en de WIC. 
Er was daartoe tegen het einde van de eeuw nog steeds een 
intensieve en levendige handel op Noord-Holland vanuit Mep-
pel. De vervaardiging van dit everdoek zorgde voor een opbloei 
van de textielnijverheid tot ongeveer 1795: in de laatste decen-
nia van de eeuw werd het op tweehonderd tot driehonderd ge-
touwen geweven en er kwamen nog twee linnenspinnerijen bij 
in de stad. Ook andere specialiteiten werden ontwikkeld.23 Zo 
kreeg een zekere Willem Essink, ook afkomstig uit de Achter-
hoek, op 21 maart 1775, octrooi voor 15 jaren, om in Meppel een 
weverij-fabriek (...) in te richten. Deze fabriek was bestemd 
om kousen, broeken en andere kledingstukken te maken, en 
heette de satinetfabriek. Er werd een fel protest tegen dit 
plan ingediend door de gildemeesters Christiaan Lippinkhoff, 
Hendrik Hagedoorn, Hendrik Roeling en Gerart Beuker op 14 
november 178024, omdat naar hun zeggen de vrije markt hier-
door belemmerd werd. Een later octrooi voor nieuwe stoffen 
zoals marseille25 en satijn werd Essink dan ook geweigerd.
Hoewel men geen lid van het gilde hoefde te zijn, en men in gro-
tere werkplaatsen kon weven als arbeider of dagloner, zou de 
alertheid van het gilde, en de bekwaamheid van de leden ook 
een reden geweest kunnen zijn waarom de twee broers Kre-
mer - en zij waren zeker niet de enigen - 26, in de jaren zestig 
naar Meppel trokken. Twee van deze gildemeesters genoemd 
in dit document van 1780 werden later goede collega’s van de 
Kremers en hun namen zullen hieronder opnieuw worden ge-
noemd in familieverband. Zo zijn er meerdere redenen om te 
veronderstellen dat zij het lidmaatschap wel hebben aange-
vraagd. De contributie was voor een meester twaalf stuivers 
per jaar en voor een meesterknecht drie stuivers. Om mees-
terknecht te worden was een leertijd nodig van twee jaar, 

daarna moest men zijn bekwaamheid tonen door proefstuk-
ken te weven. Maar Berent en Evert hadden zeker al een bewijs 
van bekwaamheid op zak.

Parenteel van Klaas Everts Kremer

Generatie I
I.  Klaas Everts Kremer27, zoon van Everd Kremer, geboren 

Almelo circa 1682, overleden Almelo voor juli 174128, trouwt 
(1) Almelo 21 september 1707 Berendje Tusveld, dochter 
van Henrijk Tusveld en Geertgen Berendsen Hondebrink, 
overleden voor 1717, trouwt (2) Almelo 28 juli 1717 Trijntje 
Janssen Schuitemaker, geboren Almelo, overleden voor 
1721, trouwt (3) Almelo 21 september 1721 Soete Arends 
Robbenhaar, geboren circa 1705, overleden Almelo 27 april 
1735, trouwt (4) Almelo 27 oktober 1736 Hendrina Baerend-
sen de Groot, geboren Almelo circa 1715, ondertrouwt Al-
melo 27 augustus 1746 Gerrit Gerritsen Gasthuijs.

 Uit het eerste huwelijk twee kinderen, uit het tweede hu-
welijk geen kinderen, uit het derde huwelijk één kind.
Uit het vierde huwelijk drie zonen:
1.  Evert Kremer, gedoopt Almelo 15 december 1737, over-

leden Almelo voor februari 1741.
2.  Berent Klaas Kremer, gedoopt Almelo 14 juni 1739, 

volgt IIa.
3.  Evert Klaas Kremer, gedoopt Almelo 26 februari 1741, 

volgt IIb.

Van 1770-1800

Berent en Evert installeerden zich dus in 1770 in de wevers-
gemeenschap te Meppel. Het stadsgedeelte dat men tegen-
woordig De Wevershoek noemt werd rond 1800 in het noorden 
begrensd door de Brouwersstraat en de Kromme Elleboog, in 

2. Plattegrond van Meppel met ingetekend de Wevershoek
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het zuiden door de Keizersgracht, de Heerengracht, het Gal-
manspad en het Zuideindigerpad, in het oosten door de Nieu-
we Weg (naar de Wijk), en in het westen door de Looijerij en 
de Brouwersdwarsstraat. Dwars hierdoorheen liep van noord 
naar zuid het Katteneinde. Het Katteneinde is nu een deel van 
de Hoofdstraat, de Nieuwe Weg heet tegenwoordig de Prin-
sengracht. Het geheel is gelegen ten zuiden van het Kerkplein 
en de Groenmarkt, met een punt naar de Tipbrug bij het Oost-
einde.
In de praktijk waren er in die tijd overal rondom de dorpskern 
met de kerk wevers gevestigd, zo ook in de buurt van het 
Noordeinde, de Koekoeksteeg, het Molenpad en het Mallegat, 
in de Grote Kerkstraat (toen Papensteeg), in de Vledderstraat 
en in de Kruisstraat. Het Gildehuis was trouwens ook aan de 
noordkant van de kerk gelegen, namelijk in de Hagestege, nu 
Hagestraat genoemd.

Berent en Evert werden snel, samen met andere nieuwko-
mers, opgenomen in de nauw verbonden leefgemeenschap 
van de daar al langere tijd gevestigde wevers, hun vrouwen en 
hun kinderen. Berent woonde en werkte op de Keizersgracht.29 
Jarenlang had hij als buren Harm Hendriks en Gerrit Hendriks, 
misschien de vader van Hilligje. We vinden verder een hele rij 
van namen van collega’s in de lijst van bewoners.
In die tijd trouwden, leefden en werkten daar ook Hendrik Hen-
driks Hagedoorn en zijn vrouw Aaltje Andries Mugge30. Zijn 
ouders waren uit Ruinen gekomen in de jaren veertig. Hendrik 
was, zoals gezegd, gildemeester in 1780. Ook Berent Snoeijen-
bos, wiens familie oorspronkelijk uit Aalten in Overijssel geko-
men was, woonde en werkte daar tot 1774 met zijn vrouw Ja-
cobje Krikke, tot hun zoon, ook Berent geheten, het beroep van 
hem overnam.31 Berent Snoeijenbos de Oude vroeg het bur-
gerschap aan op 20 december 1766, een maand na Berent Kre-
mer.32 Verder waren er ook Jan Lamberts van Dijk en zijn vrouw 
Hermina Nüsse uit Nienhuis.33 Waar zij woonden is moeilijk te 
bepalen.34 Zoon Jan installeerde zich op de Keizersgracht te-
gen 1796.35 Roelof Bentheim, wiens familie in het begin van de 
eeuw was geïmmigreerd vanuit het graafschap Bentheim36 en 
zijn vrouw Annigje Flobbe, afkomstig uit Hoogeveen, woonden 
eerst ten noorden van de Grote Kerk en later op de Brouwer-
straat.37 Jan en Hermina van Dijk en Roelof en Annigje Benthem 
worden later de schoonouders van Berents zoons Hendrik en 
Egbert. Verder woonden de gezinnen van de wevers Christiaan 
Lippinkhof, Michiel Lavet en Evert Nip in de buurt.
Evert (IIb) betaalde al haardstedengeld in 1774. In 178438 be-
taalde hij twee gulden voor een nering, wat wil zeggen dat hij 
minstens één weefgetouw bij zich aan huis had. Hij woonde 
in de eerste wijk, tussen het Moleneinde en het Mallegat. Bij 
hem in de buurt woonde in 1774 en 1784 ook Hendrik Koning, 
de vader van Aaltje. Deze buurt, gelegen ten noorden van de 
kerk, lijkt wel een tweede, kleine, wevershoek te zijn geweest 
in die tijd.

Dat de leden van de verschillende weversgezinnen regelmatig 
met elkaar omgingen en elkaars leed en blijdschap deelden 

kunnen we opmaken uit het feit dat de jongeren vaak met el-
kaar trouwden en dat dochters vaak jongere collega’s van hun 
vaders huwden.
Ook zien we dat de vrouwen een actieve sociale rol speelden, 
want zusters, schoonzusters, schoonmoeders, zowel als buur-
vrouwen, gingen getuigen bij de doop van de kinderen. Alle 
kinderen van de familie Kremer werden gedoopt in de Grote 
Kerk op het Kerkplein. Aaltje Harms Koning, waarschijnlijk 
een nichtje van Aaltje Hendriks, was getuige bij de doop van 
diens tweede en derde zoon, Hendrik en Egbert. Hilligje, vrouw 
van Evert, Aaltje Hendriks’ schoonzuster, presenteerde diens 
twee volgende geborenen Hendrikus en Gerrit. De vaders of 
de buurmannen namen de aangifte van overlijden op zich.39

Zoons namen vaak het weversvak van hun vader over, en doch-
ters oefenden meestal het beroep van spinster, trilster40 of 
naaister, of andere aanverwante beroepen uit. Een weduwe 
kon het vak voortzetten als haar man lid van het gilde was ge-
weest, want zij mocht lid blijven. Het gildelidmaatschap was 
erfelijk, ook voor vrouwen, en maakte hen juridisch onafhanke-
lijk. Zo bijvoorbeeld de weduwe Jan van Dijk, Hermina Nüsse, 
de moeder van Hilligje van Dijk, vrouw van Hendrik, zoon van 
Berent, en de weduwe Albert ten Broeke, die allebei op de Lijst 
van Weerbare mannen van 179741 staan, met daarbij genoteerd 
dat zij wevers waren. Zo ook de schoonzuster van Hilligje, 
Lammigje Jans, getrouwd met Lambert van Dijk, broer van Jan, 
die blijkbaar ook haar man in het vak assisteerde, want bij zijn 
dood, in 1833, zei ze weversche te zijn.42

In die tijd zullen zij dat ook louter uit financiële noodzaak ge-

3. De Grote of Mariakerk van Meppel in 1780, getekend door C. van Noorde
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daan hebben, maar het betekent wel dat vrouwen vaak nauw 
samenwerkten met hun man en daardoor dezelfde compe-
tentie ontwikkelden als hij. De positie van de vrouw in de sa-
menleving veranderde echter sterk in de laatste decennia van 
de achttiende eeuw. In de negentiende eeuw bleven vrouwen 
meest thuis zo gauw dat financieel mogelijk was, omdat de vi-
sie op de vrouw in de burgerlijke samenleving haar alleen een 
plaats in de privé-sfeer toekende.43

Generatie II
IIa.  Berent Klaas Kremer, gedoopt Almelo 14 juni 1739, wever, 

overleden Meppel 11 februari 1831, ondertrouwt (1) Meppel 
18 april 1769, trouwt Meppel 4 mei 1769 Aaltje Hendriks Ko-
ning, dochter van Hendrik Jans Koning (wever) en Femmig-
je Egberts, gedoopt Meppel 30 april 1741, getuige Jacobje 
Egberts peet, overleden Meppel 6 september 1779, trouwt 
(2) Meppel 20 februari 1782 Janna Hansens, geboren Mep-
pel circa 1730, (Janna trouwt (1) Jacob Claesen, trouwt (2) 
Hermannus Schuurmans).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Klaas Kremer, geboren Meppel 24 september 1769, 

volgt IIIa.
2.  Hendrik Kremer, geboren Meppel 23 oktober 1771, volgt 

IIIb.
3.  Egbert Kremer, geboren Meppel 26 september 1773, 

volgt IIIc.
4. Hendrikus Kremer, geboren Meppel 5 november 1775, 

volgt IIId.
5.  Gerrit Kremer, geboren Meppel 24 september 1777, 

volgt IIIe.
6.  N.N. Kremer, geboren en overleden Meppel 6 septem-

ber 1779.

IIb. Evert Klaas Kremer, gedoopt Almelo 26 februari 1741, 
wever, overleden Meppel 10 oktober 1785, ondertrouwt 
Meppel 24 februari 1774, trouwt Meppel maart 1774 Hil-
ligje Gerrits Horst, dochter van Garrit Henderiks Horst en 
Roelofje Harms Hoijers, geboren Meppel, gedoopt Meppel 
24 november 1743, getuige Jentje Berents peet, overleden 
Meppel 30 juni 1786.
Uit dit huwelijk:
1.  Klaas Kremer, geboren Meppel 1 maart 1775, overleden 

Meppel 31 mei 1775.
2.  Klaas Kremer, geboren Meppel 1 april 1776, overleden 

Meppel vermoedelijk 6 september 1777.
3.  Roelofje Kremer, geboren Meppel 1 april 1778, getuigen 

Lammigje Hermannus Gomans en Femmigjen Lodewe-
gen, overleden Meppel vermoedelijk 17 februari 1785.

4.  Klaas Everts Kremer, geboren Meppel 10 mei 1780, 
volgt IIIf.

5.  Gerrit Kremer, gedoopt Meppel 24 november 1782, ge-
tuigen pete Anna Hans, overleden Meppel kort voor 4 
september 1785.

6.  Gerrit Kremer, geboren Meppel 4 september 1785, 
overleden Meppel vermoedelijk 19 juni 1786.

Berend en Aaltje kregen al drie jongens voordat Evert zijn eer-
ste kind, Klaas, na drie maanden, moest begraven in mei 1775. In 
november van datzelfde jaar getuigde Hilligje bij de doop van 
Hendrikus, de vierde zoon van Berent en Aaltje.
Evert had al in het begin van zijn huwelijk, nog voor de geboor-
te van zijn eerste kind, het recht van de klokke voor hem en zijn 
huisvrouw aangevraagd en betaald44, opdat zij haar kind kan 
laten verluiden. 45

De tweede Klaas, een jaar later geboren, werd na een jaar ook 
al verluid. Vervolgens werd Roelofje geboren. We weten niet 
hoe oud zij is geworden.46 Klaas nummer drie, het vierde kind, 
werd in het voorjaar van 1780, geboren en gedoopt. Hij is de 
enige wie een lang leven beschoren zal zijn. In het najaar van 
1777 is Hilligje getuige bij de doop van de vijfde in het gezin van 
Berent, die de naam van haar vader, Garrit, kreeg.
Het noodlot sloeg echter toe in het gezin van Berent, want zijn 
vrouw Aaltje overleed in 1779 bij de zesde bevalling, met het 
kindje. Zij was achtendertig jaar. Berent bleef nu dus met vijf 
kleine jongens achter: Klaas, Hendrik, Egbert, Hendrikus en 
Gerrit, toen tien, zeven, vijf, vier en twee jaar oud. We zien in 
het boek van de diaconie waar de wekelijkse uitgaven worden 
genoteerd, dat Berent een voorlopige oplossing heeft gevon-
den in het uitbesteden van een paar van syn jongens. In 1781 is 
Gerrit, vier jaar oud, besteed bij Berent de Groot en zijn vrouw 
Aaltje Peters, die in de buurt woonden en zelf al twee grote 
dochters hadden. Hij krijgt daartoe een uytset van de diaconie 
tussen maart en september, van 2 hemden, en 1 paar kousen, 
een paar schoenen 1 sloop met een hemdrok, 1 borstrok, 1 lijfje 
en een bonte boetselaar. Dit was kleding voor kleine jongens 
die nog de rok droegen. Hij kreeg nogmaals een paar kousen 
en klompen in december. In het voorjaar van 1782, bijna vijf jaar 
oud, heeft hij recht op grote jongenskleding en krijgt hij twee 
oude camisoole en een sarsie broek, en nog een paar hemden, 
borstrokken en kousen. Zijn broertje Hendrikus werd in het 
1781 besteed bij broer Everd Creemer en kreeg ook een hele 
uitzet.47 In november 1782 werd Janna Hansens peet van Ger-
rit, de nieuwgeboren zoon van Evert en Hilligje. Zij kende het 
gezin van Evert vast goed. Wij vermoeden dat zij dezelfde per-
soon was als Anna Hansens, met wie Berent hertrouwde in de 
maand februari van datzelfde jaar.

We zien in het register van het haardstedengeld van 1784 dat 
Evert in dat jaar een vrouw en twee kinderen had48: dat waren 
misschien Klaas en Roelofje. Gerrit was waarschijnlijk toen nog 
niet geboren, de registratie hing immers af van het moment 
waarop de man van de belasting langskwam. Roelofje kan ook 
eerder overleden zijn maar daar hebben we geen aantekening 
van kunnen vinden. In februari 1785 werd weer een kindje van 
Evert en Hilligje begraven, dat kan dus hetzij Roelofje, hetzij 
de eerste Gerrit geweest zijn. In ieder geval was deze laatste 
voor september van dat jaar overleden, immers een tweede 
Gerrit werd toen gedoopt. Een maand later overleed Evert in 
de kracht van zijn leven. Eind juni 1786 overleed, heel tragisch, 
ook Hilligje, nog twee jaar jonger dan haar man.
Enkele weken tevoren, op 12 april had ze een paar kousen, 
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een nieuwe streepte broek en een Hemdrok en Grijse Mag-
ge gekregen. Op 29 april vroeg ze om een oud laken, en op 6 
mei kreeg ze een Nieuwe Roode baayen Rok. In hetzelfde re-
gister van de diaconie staat onder deze aantekeningen geno-
teerd overleeden den 26 juni 1786. Ze had een kindje verluid 
tien dagen tevoren, daar zal het laken dus wel voor geweest 
zijn. Ook deze keer kan het zijn dat het om Roelofje ging, maar 
waarschijnlijk was het de tweede Gerrit.49 Er ontbreekt in ie-
der geval een begraafaantekening van een van de kinderen. 
Het overlijden hiervan kan natuurlijk ook op een later tijdstip 
plaatsgevonden hebben, maar ook dit is niet gevonden. Omdat 
er ook geen uitspraak is gevonden over wie de voogdij over de 
kinderen toegewezen heeft gekregen, veronderstellen we dat 
Berent en Anna zich over beiden ontfermden. Klaas was pas 
zes jaar toen zijn beide ouders overleden.50

Het was toen heel gewoon dat een man vrij snel hertrouwde, 
deels om niet alleen te zijn, maar ook om hulp te hebben bij 
de opvoeding en de huishouding. Anna (of Janna) was zelf ook 
twee keer weduwe en had twee zoons gekregen die beiden ook 
heel jong waren overleden. Ze woonde na het overlijden van 
haar man in de Hoofdstraat en was zeker een bekende nabuur.51

Het is niet aan ons overgeleverd waarom Evert, Gerrit en Hil-
ligje en enkele van hun kinderen in zo korte tijd achter elkaar 
overleden. Het is echter wel bekend dat er in 1785 een ziekte 
heerste52, een pokkenepidemie, waarvan de meeste slachtof-
fers kinderen waren, maar waaraan volwassenen ook konden 
overlijden. Deze vreselijke, zeer besmettelijke ziekte, moet 
wel bijna de oorzaak geweest zijn.
Zoals we nu wel weten waren de slechte hygiënische omstan-
digheden bij geboorten vaak de doodsoorzaak bij bevallingen. 
Zeep, beschouwd als een luxeproduct, werd lang zwaar belast 
en was dus niet toegankelijk voor de lagere klassen van de be-
volking. Rachitis, met als gevolg vergroeiingen van het bekken 
van de vrouw, was duidelijk niet de oorzaak van het overlijden 
van Aaltje en Hilligje, maar wellicht is zij overleden aan de veel 
voorkomende kraamvrouwenkoorts. Als de moeder overleed, 
had een pasgeborene niet veel kans om in leven te blijven. Veel 
heel jonge kinderen stierven ook aan de gevolgen van diarree. 
Een gebrek aan hygiëne in het algemeen speelde in deze ook 
een belangrijke rol.
Andere factoren in het spel bij de hoge sterfte van kinderen 

en jonge mensen waren uitputting door slecht eten. Honger, 
hetzij vanwege armoede door werkeloosheid, hetzij vanwege 
duurte door een algemeen tekort aan voedsel. Een slechte 
oogst werd, bijvoorbeeld, veroorzaakt door de aardappel-
ziekte53. De aardappel was in de achttiende eeuw in korte tijd 
een zeer belangrijke, goedkope voedselbron geworden. Een 
werkeloze kon in dat geval niet anders dan aankloppen bij de 
diaconie voor voedsel of steun.
Het is duidelijk dat het gezin van Evert behoeftig was: er werd 
bij het verluiden van de klokke voor hem de aantekening vrij 
dog arm gezet, ondanks de aanslagen die hij kreeg in 1774 en 
1784. Werden deze hem misschien kwijtgescholden?54 Had hij 
al een poos niet kunnen werken omdat er geen werk genoeg 
meer was of omdat hij ziek was, of werd hij slecht betaald?55

Men was in die tijd wel gewend aan ziekte, verlies en dood van 
nieuwgeborenen en kleine kinderen, als was het een noodwen-
dig lot. Toch begon men vanaf 1780 in Drenthe met succes met 
de inenting van kinderen tegen de pokken56, en men nam maat-
regelen tegen de open riolen en het rondom liggende huisvuil. 
Meppel was een van de vuilste steden van Nederland, met zijn 
vele waterlopen die de stad doorkruisten, een situatie die veel 
epidemieën veroorzaakte, vooral in jaren van grote droogte. 
Wel was het zo, dat men, eenmaal volwassen, een redelijke 
kans had een hoge leeftijd te bereiken.
Vanaf het midden van de achttiende eeuw begon het sterfte-
cijfer te dalen, terwijl het geboortecijfer omhoog ging vanaf 
1785. De verpaupering nam echter wel op grote schaal toe in 
het hele land. De armenzorg was tot 1854 hoofdzakelijk een 
kerkelijke aangelegenheid. Na de oprichting van het Burgerlijk 
Armbestuur in 1854 kwam een groeiend deel van de financiële 
armenzorg in handen van de gemeente. Maar als iemand bin-
nen zes jaar na aankomst in de stad verarmde, moest de dia-
conie van de plaats van herkomst het onderhoud van deze per-
soon op zich nemen. Gegeven het feit dat Berent al negen jaar 
in Meppel woonde kan dit dus niet het geval geweest zijn wat 
hem betreft en deze regel gold vast ook niet voor zijn broer 
Evert. Afgezien daarvan hadden diaconieën de tendens om de 
vorige plaats van wonen te insinueren om te betalen en was er 
veel geheenenweer tussen beide partijen voordat men enige 
steun uitbetaalde.
Als we gaan kijken in de nauwkeurig bijgehouden registers van 
de diaconie, dan zien we dat een groot aantal van de ons be-
kenden, van de familie en van hun collega’s en buren, door de 
jaren heen regelmatig iets van de armenbedeling kregen.

In het Register van aan de armen uitgedeelde kleding, bij-
gehouden door de diaconie tussen 1780 en 180857, vinden we 
hiervan uitgebreide inventarissen. We vinden hier wevers 
genoemd, die heel regelmatig belasting betaalden en zelfs 
eigenaren waren van een deel van of van een heel huis, zoals 
Klaas Berents Kremer (IIIa) en collega Evert Nip, die zich toch 
regelmatig geheel in het nieuw lieten steken door de diaco-
nie: een nieuwe borstrok, hemdrok, broek, en nieuwe kousen, 
schoenen en klompen. Ook was er vraag naar meer bijzondere 

4. Klapper op de namen van de bedeelden 1781-1790, onder Wed Evert Cre-
mer, 12 april 1786 folio 70.
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dingen zoals: bruine lakens, of een korsaayen broek, een half 
sleten hoed een een-eenvierde elle linnen tot voeringe in de 
mouwen. Blijkbaar hadden ook zij het toch niet echt breed, 
ook al betaalden ze belasting en hadden ze een dak boven 
het hoofd. Opvallend is dat vrouwen veel minder vaak of bijna 
nooit om kleding vroegen, behalve als ze eenmaal weduwe wa-
ren, maar meestal was het voor de kinderen. Rond tien procent 
van de bevolking werd waarschijnlijk permanent bedeeld door 
de diaconie tot 1800.58

Van 1800-1830

In het jaar 1795 begon een overgangsperiode met veel politiek 
geharrewar in het land, ook in de stad Meppel. Nadat in 1794 de 
Zuidelijke Nederlanden bij de Franse Republiek gevoegd wa-
ren, kwam op 6 februari 1795 in Meppel het bericht binnen dat 
de Fransen uit Zwolle oprukten. In januari was stadhouder Wil-
lem V in ballingschap gegaan. Hij deed in 1801 afstand van al zijn 
rechten als erfstadhouder. Omdat de stad al een tiental jaren 
een bolwerk was van vooruitstrevende lieden, de zogenaamde 
patriotten, werd de macht in de stad gemakkelijk overgenomen 
door een comité revolutionair. Dit comité bezette vervolgens 
de landdag in Assen en ging aan het werk om een nieuwe, de-
mocratische organisatie van het bestuur op te zetten binnen de 
Bataafse Republiek. Keizer Napoleon, ontevreden over het lan-
delijke bestuur, wees in 1806 zijn broer Lodewijk Napoleon aan 
als koning. Na vier jaar van schijnonafhankelijkheid werd in 1810 
het Koninkrijk Holland bij het Franse Keizerrijk ingelijfd en werd 

het bestuurd volgens de Franse wetgeving en bestuurlijke or-
ganisatie. Na de mislukte veldtocht naar Rusland en Napoleons 
nederlagen in de herfst van 1813 verlieten de Franse troepen het 
land in 1813. Willem I was soeverein vorst vanaf 1813, maar de 
gevolgen van de, voor de Hollandse economie ruïneuze Franse 
bezetting, duurde in feite tot aan het midden van de negentien-
de eeuw. Nederland werd in 1848 een constitutionele monar-
chie met een nieuwe grondwet.
De scheepvaart van Meppel op Holland, voorheen regelmatig, 
met minstens twee connecties per week, kwam in de Franse 
tijd nagenoeg stil te liggen, omdat de vraag naar goederen uit 
Holland en dus de export naar Holland stagneerde. Dit was een 
klap voor de textielnijverheid in Meppel, die er op gericht was 
om zijn producten in Holland af te zetten. Zo kon bijvoorbeeld 
het everdoek niet meer via Holland aan de Amerikaanse sche-
pen geleverd worden. Bovendien kwamen er goedkope weef-
sels, zoals katoen, uit Brabant, Vlaanderen en Duitsland op de 
markt.59 Deze teruggang van de textielnijverheid in Meppel 
zette al aan het einde van de achttiende eeuw in. In 1780 leef-
den er nog 153 gezinnen van het weven, in 1791 was dit aantal 
al teruggelopen tot 91 en in 1806 geven nog maar 76 mensen 
als hoofdberoep wever op. De oorspronkelijke afzetgebieden 
werden daarna niet meer teruggewonnen, ondanks de poging 
die de burgemeester van Meppel doet om koning Lodewijk 
Napoleon te wijzen op het verval van een zo belangrijke be-
drijfstak, als deze in 1809 een bezoek aan de stad brengt. Tij-
dens de Franse tijd stagneerde de handel op Holland en gaan 
de meeste fabrieken ten onder en verdwijnen de gilden geheel. 
In deze tijd stijgt het aantal armen in korte tijd snel tot 20% 
van de bevolking. Het hoge weekloon in de linnenweverij (een 
hoog loon van tot vier gulden per week) was verdwenen en dit 
trof vele gezinnen.

Het is interessant te zien, dat Berent de oude, die nog in 1784 
en 1794 werd aangeslagen voor een gulden, als arm wordt be-
schouwd in 1804 en geen belasting meer hoeft te betalen.60 
We kunnen echter wel aannemen dat het woord arm hier een 
andere betekenis heeft dan die we veronderstelden in ver-
band met Evert, die ondanks dat hij geacht was te werken, 
niet genoeg verdiende om zijn gezin te onderhouden. Berent 
werkt blijkbaar niet meer en is zonder inkomsten, zonder ne-
ring en zonder huisbezit. Hij woont in 1804 in bij zoon Klaas 
en schoondochter Annechien, op de Brouwerstraat in een 
huis waarvan Klaas in 1812 de eigenaar was.61 We hebben goe-
de redenen te veronderstellen dat het huis eigendom was 
geweest van de vader van Annechien, Berent Snoeijenbos, 
overleden in 180462, maar een bewijs daarvan is tot nu toe 
niet gevonden.63 Klaas en Annechien zullen het huis in 1842 
aan collega Evert Nip verkopen.64 Zij waren dus hun verdere 
leven verzekerd van een dak boven hun hoofd en konden ook 
gedeeltelijk rondkomen van inkomsten van onderhuur en 
kostgangers.
In 1812 waren er een twintigtal wevers eigenaar van hun wo-
ning. Een daarvan was dus een Kremer. Dat men eigenaar was 
betekende echter niet altijd dat men eigenaar was van een 

5. Klapper op de voornamen van aan de armen uitgedeelden kleding 1798-
1808, folio 62 op naam van Klaas Kremer
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heel huis. Gewoonlijk bewoonde men het onderkomen samen 
met andere gezinnen of alleenstaande personen en men was 
meestal ook maar eigenaar van een deel ervan. Het huis waar 
Berent eerder woonde, op de Keizersgracht nummer 553, 
was ook niet zijn bezit, maar blijkbaar gaven zij het aan elkaar 
door,65 want dit adres zal in de komende jaren door diverse 
echtparen van de familie worden bewoond, zoals we zullen 
zien.66 Het ziet er naar uit dat geen enkele andere Kremer een 
huis bezat of enig ander onroerend goed vóór 1812, want er zijn 
geen transacties op onroerende goederen of erfenissen onder 
hun naam gedaan voor die tijd en er werd ook geen belasting 
betaald voor huisbezit.67

Een ander soort samenleving dan voorheen krijgt vorm in deze 
jaren. De familieband wordt minder sterk, ook doordat zoons 
en dochters ieder weer veel kinderen krijgen en het aantal 
afstammelingen steeds groter wordt: de sterfte onder jonge 
kinderen wordt lager, meer kinderen worden volwassen, de 
gezinnen worden groter. De aankomende generatie lijkt vaker 
te verhuizen dan de vorige, hoewel nog steeds binnen de stad, 
al naar gelang het gezin zich uitbreidt en weer inkrimpt. Dat is 
opmerkelijk als we de adressen in de opeenvolgende bevol-
kingsregisters noteren. De overlapping van de verschillende 
generaties wordt ook groter. Terwijl we nog een duidelijke 
pauze van bijna twintig jaar tussen de geboorten van de twee-
de generatie en die van de derde kunnen constateren, namelijk 
van 1780 tot 1799, zien we dat er al kinderen in de vierde gene-
ratie geboren worden in 1825 voordat de laatste van de derde 
allemaal geboren zijn in 1835.68 Het staat vast dat na 1810 en 
met de nieuwe generatie, de overlevingskans van kinderen en 
moeders bij geboorten groter wordt. Er komen minder epi-
demieën voor en het sterftecijfer van de Meppeler populatie 
daalt terwijl het geboortecijfer nog steeds stijgt. Voor het 
eerst is de populatieaanwas te danken aan het aantal geboor-
ten in tegenstelling tot voorheen, toen het de nieuw aangeko-
men inwoners waren die dit cijfer deden stijgen.
Zoals al eerder opgemerkt is, wordt de rol van vrouwen, soci-
aal gezien, ingeperkt, en die van mannen, vooral in de openbare 
ruimte, dominanter. Dit kunnen we onder andere zien aan de 
geboorteakten van af 1811.69 We stellen vast dat de twee getui-
gen die de akten ondertekenen vanaf nu alleen nog maar man-
nen zijn, vaak collega’s of buren van de vader. Terwijl voorheen 
het dopen bestond uit een religieuze ceremonie in de kerk, en 
een solidair gebaar tussen vrouwen, gelijk in het dragen en ba-
ren van kinderen, ging het van nu af aan uitgesproken om een 
administratieve zaak, die afgehandeld behoorde te worden 
door mannen. Wie dat was, hing ervan af wie voorhanden was, 
een goede buurman, een vriend, een collega of zomaar iemand 
die in het bedrijf naast het huis werkte. Voor het aangeven van 
Hermina, in 1812, neemt Hendrik (IIIb) twee collega’s mee: Hen-
drik Westerbeek en Jan Hof, en voor Berend in 1816 nogmaals 
Hendrik Westerbeek en Jan Koning, alle drie wevers en nabu-
ren. Klaas (IIIf) neemt voor de geboorte van Evert in 1817, voor 
die van Hillegien in 1819, en voor die van Hendrik in 1823, twee 
buurmannen mee, beiden scheepstimmerman. Roelof neemt 

collega Hendrik Hagedoorn, dertig jaar, en Hans van Agteren, 
dagloner, zestig, zijnde buren van de comparant, mee, bij het 
aangeven van de geboorte van Jantien in 1829. De bezembin-
ders zijn sterk vertegenwoordigd want naast nummer 553 op 
de Keizersgracht, waar Egbert (IIIc) woont, is een bezembin-
dersbedrijf gevestigd.

Van de kinderen van Evert en Hilligje was, zoals gezegd, één 
zoon volwassen geworden: Klaas Everts (IIIf). Hij wordt wever, 
leeft tot 1852 en wordt negenenzeventig jaar oud en heeft dus 
zeker een jaar of vijftig zijn beroep uitgeoefend. Hij trouwt 
eerst met Lammegien, ook weduwe, die minder dan twee jaar 
na het huwelijk kinderloos overlijdt. Dan trouwt Klaas met 
Trijntje, uit Hoogeveen, de zuster van Jantien, de vrouw van zijn 
neef Gerrit, die hij zeker door haar heeft leren kennen. Klaas 
en Trijntje wonen jarenlang in de Brouwerstraat, van 1816 tot 
ongeveer 1850. Of het huis hun eigendom was staat niet vast.70 
Dit huis bood ook tijdelijk onderdak aan Berend en Roelof-
je, en later aan Egbert en Hermanna, die er even in woonden 
ten tijde van een geboorte in respectievelijk 1828 en 184871, 
misschien in onderhuur. Uit het huwelijk van Klaas en Trijntje 
wordt een eerste kind dood geboren en de tweede overlijdt na 
minder dan een jaar. Er worden ook twee kinderen van hen vol-
wassen: zoon Hendrik, die niet trouwt, maar wel het weefvak 
uitoefent tot 1859, en dochter Hillegien, die naaister wordt en 
een weduwnaar, Roelof Keijzer, huwt. Deze is koopman van zijn 
vak en woont om de hoek op de gracht.72 Hendrik overlijdt nog 
jong, op zesendertigjarige leeftijd, in het huis waar zijn ouders 
ook zo lang hebben gewoond. Blijkbaar leefde hij daar nogal 
eenzaam, want geen familie, maar een gemeentebode en een 
veehouder geven zijn overlijden aan. Daarmee hield de tak van 
Evert (IIb) dus op, zowel wat het vak als wat de naam betreft.

Generatie III
IIIa. Klaas Kremer, geboren Meppel 24 september 1769, wever, 

overleden Meppel 2 februari 1848, trouwt Meppel 10 de-
cember 1800 Annechien Snoeijenbos, dochter van Berent 

6. Ontmoeting op de marktplaats in Meppel 1780, tekening van Henri Havard
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Snoeijenbos en Jacoba Krikke, geboren Meppel circa 1766, 
overleden Meppel 17 juni 1842.
Uit dit huwelijk:
1.  Aaltien Kremer, geboren Meppel 12 januari 1803, over-

leden Meppel 17 februari 1806.
2.  Jacoba Kremer, gedoopt Meppel 23 mei 1805, overle-

den Meppel 17 maart 1808.
3.  Aaltje Kremer, gedoopt Meppel 17 februari 1808, over-

leden Meppel 4 september 1810.
4.  N.N. Kremer, begraven 28 december 1801.

IIIb. Hendrik Kremer, geboren Meppel 23 oktober 1771, getui-
ge Aaltjen Harmen Koning (wever), overleden Meppel 23 
juli 1857, trouwt Meppel 22 mei 1803 Hilligje Jans van Dijk, 
dochter van Jan Lamberts van Dijk (wever) en Harmina 
Garrediena Jans Nusse (wever), gedoopt Meppel 1 januari 
1778, overleden Meppel 1 oktober 1858.
Uit dit huwelijk:
1.  Aaltien Kremer, geboren Meppel 18 augustus 1805, 

gedoopt Meppel 18 augustus 1805, overleden Meppel 
voor 25 juli 1810.

2.  Jan Kremer, geboren Meppel 24 januari 1807, volgt IVa.
3.  Aaltien Kremer, geboren Meppel 25 juli 1810, overleden 

Meppel 15 december 1887, trouwt Meppel 26 juni 1835 
Egbert de Vries, zoon van Adrianus de Vries en Aaltien 
Egberts Hoksbergen, geboren Meppel 12 december 
1810, mandenmaker, overleden Meppel 19 september 
1889. Uit dit huwelijk zeven kinderen.

4.  Hermina Kremer, geboren Meppel 24 november 1812, 
volgt IVb.

5.  Berend Kremer, geboren Meppel 28 september 1816, 
volgt IVc.

IIIc. Egbert Kremer, geboren Meppel 26 september 1773, ge-
tuige Aaltje Harms Koomink (wever), overleden Meppel 11 
maart 1818, trouwt Meppel 6 februari 1799 Stijntje Roelofs 
Benthem, dochter van Roelof Lamberts Benthem (wever) 
en Annegje Hendriks Flobbe, geboren 22 juni 1774, gedoopt 
Meppel 22 juni 1774, na overlijden echtgenoot arbeidster, 
overleden Meppel 19 september 1855.
Uit dit huwelijk:
1.  Berent Kremer, gedoopt Meppel 14 augustus 1799, 

volgt IVd.
2.  Roelof Kremer, gedoopt Meppel 3 februari 1802, volgt 

IVe.
3.  Evert Kremer, gedoopt Meppel 14 december 1803, 

volgt IVf.
4.  Hendrik Kremer, geboren Meppel 9 augustus 1807, ge-

doopt Meppel 9 augustus 1807, overleden 23 mei 1808.
5.  Aaltje Kremer, geboren Meppel 16 augustus 1809, volgt 

IVg.
6.  Annegien Kremer, geboren Meppel 12 februari 1812, 

overleden Meppel 30 augustus 1852, trouwt Mep-
pel 2 mei 1832 Berend Snoeijenbos, zoon van Willem 
Snoeijenbos (wever) en Geesje Mastenbroek, geboren 

Meppel 25 december 1805, gedoopt Meppel 25 de-
cember 1805, wever, overleden Meppel 21 januari 1880, 
(Berend trouwt (2) Meppel 10 mei 1854 Margaretha 
Christina Limperg, dochter van Hendrik Jurjen Limperg 
en Geesje Veugers). Uit dit huwelijk geen kinderen.

7.  Antien Kremer, geboren Meppel 30 januari 1814, volgt 
IVh.

8.  Egbert Kremer, geboren Meppel 14 november 1817, 
volgt IVi.

9.  Hendrik Kremer, geboren Meppel 14 november 1817, 
gedoopt Meppel 17 december 1817.

IIId. Hendrikus Kremer, geboren Meppel 5 november 1775, we-
ver, overleden Groningen 10 januari 1871, trouwt (1) Doro-
thea Jansen, dochter van Christoffer Jansen en Dorothea 
Jurriens, geboren Groningen circa 1780, vischvrouw, over-
leden Groningen 16 november 1826 (uit dit huwelijk geen 
kinderen bekend), trouwt (2) Groningen 9 augustus 1829 
Maike van Duuren, dochter van Jan van Duuren (gepen-
sioneerd militair) en Janna Berends, geboren circa 1790, 
overleden Groningen 29 december 1844, (Maike trouwt (1) 
Gerrit Mast).
Uit het tweede huwelijk:
1.  Evert Kremer, geboren Groningen 1 mei 1830, overleden 

Maastricht 9 januari 1888, trouwt (1) Maria Anna Fran-
cisca van der Wouy, dochter van Paulus van der Wouy 
en De Winter Maria Geertrudis, geboren Maastricht 29 
januari 1827, werkster, overleden Maastricht 5 januari 
1876 (uit dit huwelijk geen kinderen), trouwt (2) Maria 
Josephina Tonnen, dochter van Bernardus Tonnen en 
Maria Catharina Stulens, geboren Berg en Terblijt 7 fe-
bruari 1834, overleden Maastricht 28 februari 1880 (uit 
dit huwelijk geen kinderen).

2.  Jan Kremer, geboren Groningen 18 januari 1836, volgt 
IVj.

IIIe. Gerrit Kremer, geboren Meppel 24 september 1777, wever, 
overleden Meppel 30 mei 1855, trouwt Meppel 5 juni 1810 
Jantien Hendriks de Jonge, dochter van Hendrik Klaas de 
Jonge en Aaltien Hendriks Bloemberg, geboren Hooge-
veen 20 augustus 1780, overleden Meppel 12 februari 1863.
Uit dit huwelijk:
1.  Aaltje Kremer, geboren Meppel 24 augustus 1811, ge-

doopt Meppel 28 augustus 1811, naaister, overleden 
Meppel 23 oktober 1887, trouwt Meppel 28 augustus 
1839 Take Takes de Vries, zoon van Marten Takes de 
Vries en Jentien Kardoes, geboren Meppel circa 1808, 
weversknecht, overleden Meppel 17 mei 1864 (uit dit 
huwelijk vijf kinderen).

2.  Alijda Kremer, geboren Meppel 17 januari 1813, volgt 
IVk.

IIIf. Klaas Everts Kremer, geboren Meppel 10 mei 1780, ge-
doopt Meppel 10 mei 1780, wever, overleden Meppel 1 ja-
nuari 1852, trouwt (1) Hoogeveen 1 januari 1814 Lammegje 
Alberts Alberts, dochter van Albert Alberts en Willemjen 
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Roelofs, geboren circa 1770, overleden voor 6 november 
1816 (uit dit huwelijk geen kinderen), trouwt (2) Meppel 6 
november 1816 Trijntje Hendriks de Jonge, dochter van 
Hendrik Klaas de Jonge en Aaltien Hendriks Bloemberg, 
gedoopt Hoogeveen 25 augustus 1782, dienstmaagd bij hu-
welijk, overleden Meppel 4 januari1859.
Uit dit huwelijk:
1.  N.N. Kremer, geboren en overleden Meppel 16 oktober 

1817.
2.  Evert Kremer, geboren Meppel 5 oktober 1818, ge-

doopt Meppel 18 oktober 1818, overleden Meppel 19 
oktober 1818.

3.  Hillegien Kremer, geboren Meppel 27 november 1819, 
gedoopt Meppel 12 december 1819, naaister, overle-
den Meppel 20 oktober 1878, trouwt Meppel 19 januari 
1851 Roelof Alberts Keijzer, zoon van Albert Alberts 
Keijzer en Niesje Hendriks Vos, geboren Meppel 16 ok-
tober1820, koopman, overleden Meppel 26 september 
1893. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

4.  Hendrik Kremer, geboren Meppel 19 oktober 1823, we-
ver, overleden Meppel 14 mei 1859.

Tegen het einde van de achttiende eeuw worden de andere 
zoons van Berent die volwassen geworden waren ook actief als 
wever: Klaas (IIIa), Hendrik (IIIb), Egbert (IIIc) en Gerrit (IIIe). Van 
deze trouwen er minstens drie met de dochter van een colle-
ga, Egbert met Stijntje Benthem in 1799, Klaas met Annechien 
Snoeijenbos in 1800, en Hendrik met Hilligje van Dijk in 1803. 
Gerrit (IIIe) trouwt in 1810 met Jantien uit Hoogeveen.
We veronderstellen dat het merendeel van hen nog steeds 
thuis weefde, want zij zeiden pas dagloner of arbeider te zijn, 
als ze de stap hadden genomen om in een grotere eenheid, dat 
wil zeggen een lokaal of fabriek, te weven. De overgang van 
huisarbeid naar fabriekssysteem vond zo geleidelijk plaats. 
Het werk in het kleinbedrijf kende, naast een karige beloning, 
ook veel lichamelijke ontberingen en technische problemen. 
De behuizing was vaak zeer klein, zoals we hebben gezien, en 
lucht en licht in de werkruimte thuis waren veelal uiterst slecht. 
Bovendien moest er een zekere graad van vochtigheid heersen, 
anders knapten de scheringdraden. Men moest zoveel moge-
lijk van de lichtinval van een raam, verhoogd door gewitte mu-
ren, profiteren, bij kaarslicht weven was al in de gildetijd strikt 
verboden, en zelfs een olielamp was een groot gevaar. Maar 
ze moesten zich als dagloner natuurlijk plooien naar de eisen 
van een baas en weven zoals het gevraagd werd en uiteindelijk 
werd ook dat slecht betaald, als er al elke dag werk was. Pas 
tegen de jaren zestig zullen er drie onder de Kremers meedelen 
dat ze dagloner zijn, terwijl ze tevoren zeiden wever te zijn.
Tussen 1800 en 1805 zijn er van de Kremerfamilie een vijftal 
mannen actief van twee generaties, als we aannemen dat Be-
rent de oude niet meer weefde: zoon Klaas van Evert (IIIf) en 
zoon Klaas (IIIa), Hendrik (IIIb), Egbert (IIIc) en Gerrit (IIIe) van 
Berent. Collega’s van hen zijn, onder andere, Lambert, Jan en 
Hein van Dijk, Willem Snoeijenbos en wel zeven leden tegelij-
kertijd van de familie Hagendoorn. De twee zoons van Hendrik 

Hagedoorn de Oude en Aaltje Mugge zijn beiden wevers. Hen-
drik Hendriks trouwt met Hillechien Harms Schans in 1806, en 
zijn broer Andries, trouwt met Geesje Woutman in 1825. De 
laatsten krijgen geen kinderen. Hendrik en Hilligje krijgen er 
daarentegen tien, waarvan er later vier wever worden. Daar-
van zullen er enkelen ook nog verder in verband met de familie 
Kremer genoemd worden.73

Klaas (IIIa) en Annechien, die, zoals gezegd, wonen op de Brou-
werstraat, in die tijd ook wel de Stinksloot geheten74, krijgen 
eerst een kindje, een jaar na hun trouwen, dat werd begraven 
op 28 december 1801. Daarna worden er drie dochtertjes ge-
boren, die alle drie heel jong overlijden, de eerste op driejarige 
leeftijd, de twee anderen allebei als ze twee jaar zijn. Ook deze 
keer kunnen we niet achterhalen wat de reden van dit drama 
is. Wel is het bekend dat er in die jaren ook weer verscheidene 
besmettelijke ziekten heersen, waaronder de pokken, waar-
aan veel kleine kinderen sterven. Het echtpaar blijft verder 
kinderloos maar zij worden beiden vrij oud, achtenzeventig 
en zesenzeventig jaar. Echtgenoot Klaas compenseert dit ge-
mis door een actieve interesse in de familiezaken en getuigt 
verscheidene keren bij de geboorten van de derde generatie, 
ook nog als hij al zes en zestig jaar is75. Hij houdt zich ook actief 
bezig met de opvoeding van andere jongeren, want hij wordt 
enkele keren als voogd van zoons van vrienden of collega’s 
aangewezen.76 Klaas blijft al die jaren weven en of Annechien 
ook weeft, of iets doet rondom het vak, weten we niet Eerst 
hebben ze Klaas’ oude vader in huis en later nemen ze ook jon-
gelui in de kost, onder andere nicht Antje, zoals we zullen zien, 
en later bijvoorbeeld, in 1839, een jongeman, Albert Woltman, 
die dienstknecht is. In die jaren zijn Klaas en Annechien en Hen-
drik Hagedoorn en Jantje Broekhuizen, met vier zoons, buren 
van elkaar.77 Klaas, zoals we al weten een trouw lidmaat van de 
kerk , overlijdt in het Oudemannenhuis van de diaconie78, daar 
ingekoomen in augustus 1845. Annechien is al enkele jaren 
daarvoor thuis overleden.

Klaas’ broer Hendrik (IIIb) en zijn vrouw Hilligje krijgen twee 
zoons en drie dochters. Zij wonen heel lang op de Heeren-
gracht.79 In ieder geval vanaf het jaar 1812, toen ze met vier 
kinderen geregistreerd werden, allen gevaccineerd, tot 1826. 
Bij de geboorte van Berend in 1816 getuigen hun buren Hendrik 
Westerbeek 30 jaren en Jan Konink 51 jaren, beiden wevers en 
buren van de declarant. Het eerste meisje overlijdt op vierjari-
ge leeftijd. Van de twee zoons wordt Jan (IVa) wever en Berend 
(IVc) schoenmaker. Zij wonen later met Jan, vlak voor deze 
trouwt, en met Berend terwijl die nog schoenmakersleerling is, 
dat wil zeggen tot in 1839, in de Groote Straat, ofwel de Twee-
de Hoofdstraat.80 De twee meisjes trouwen al eerder, Aaltien 
met een mandemaker in Meppel, en Hermina (IVb) in Amster-
dam met een boekbinder, waar ze zeker als dienstmeid was 
gaan werken, zoals heel veel jonge meisjes dat deden.81 Hen-
drik gaat na 1848 in het huis Veeneinde nr. 25 wonen en overlijdt 
daar in 1857.82 Veeneinde, op de hoek van het Noordeinde en de 
Mallegatsgracht, was een Oudemannenhuis, waarin ook velen 
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van de collega’s, buren en vrienden van Hendrik voor hun oude 
dag onderdak vonden.83 In het diaconiehuis verbleven naast 
kinderen alleen zieken. Hilligje wordt daar in september 1854 
geregistreerd en overlijdt er een jaar voor haar man.

De tweede broer, Egbert (IIIc), krijgt met Stijntje drie doch-
ters, die alle drie met een wever trouwen. Aaltje trouwt met 
Jan van Dijk, zoon van Lambert van Dijk en Lammechien Jans. 
Lammechien was een van de weinige vrouwen die attesteerde 
dat ze weversche was.84 Jan van Dijk was een kleinzoon van Jan 
Lamberts van Dijk en dus een achterneef van Hilligje. Annegien 
trouwt met Berend Snoeijenbos, zoon van Willem, neef van de 
oude Berent Snoeijenbos.85 Antien trouwt met haar neef Jan 
(IVa), zoon van Hendrik. Zoals eerder vermeld, woont ze in bij 
haar oom Klaas86 en werkt als naaister in 1828. Haar vader 
was toen al meer dan tien jaar overleden, maar haar moeder 
Stijntje, die nog steeds op de Keizersgracht woont, heeft haar 
jongste broertje Egbert op dat moment nog thuis. Egbert en 

Stijntje krijgen ook vier jongens, wier lotgevallen verteld wor-
den in het tweede deel van dit artikel.
Stijntje wordt weduwe als ze drieënveertig jaar is. Zij heeft 
waarschijnlijk niet veel inkomsten, al werkt ze wel als arbeid-
ster. Dat zou kunnen betekenen dat ze weefster is, of dat ze 
als trilster of spinster in een weeflokaal werkt. Ze heeft nooit 
steun gevraagd bij de diaconie, behalve aan het eind van haar 
leven. Zij heeft misschien af en toe wel iets toegestopt gekre-
gen van haar neef, Egbert Benthem, die, in ieder geval vanaf 
1826 tot in de jaren zestig, in een huis verderop op de Keizers-
gracht woont en werkt en ongetrouwd blijft. Hij is eigenaar van 
dit huis en werkt er als wever.87 Hij getuigt in 1811 en 1813, samen 
met Klaas Kremer, van de geboorte van Aaltje en Alijda, doch-
ters van Gerrit, broer van zijn zwager, en woont nog steeds in 
hetzelfde huis in 1846.88 Stijntje laat vanaf 1849 haar woning 
over aan zoon Roelof89 en gaat samen met Geessien Leen-
derts, breister van zesenzeventig jaar, samenwonen op Hee-
rengracht.90 We vinden haar later nog terug in een ander huis 

7. Kadasterplan Meppel 1811-1832 met de Stinksloot onderaan links en het perceel nr. 901.
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op de Heerengracht, waar ze samenwoont met twaalf andere 
personen en gezinnen91 en ten slotte in het diaconiehuis, waar 
zij inkomt in juli 1853 en twee jaar later overlijdt. Stijntje was 
ook een trouw lidmaat van de kerk, net als haar zwager Klaas.

Broer drie, Hendrikus (IIId), vertrekt naar Groningen. Hij 
trouwt daar wat laat, met schriftelijke toestemming van vader 
Berent in Meppel via de notaris92 en werkt als wever in de lo-
kale wevershoek. Op de valreep krijgt hij nog twee zoons met 
zijn tweede vrouw Maike: Evert en Jan. Bij de geboorte van 
Evert zijn twee collega’s, beiden wevers, als getuige aanwezig. 
Hendrikus blijft, na de dood van zijn vrouw, dertig jaar alleen en 
overlijdt alleen, zonder aanwezigheid van iemand van de fami-
lie. Zoon Evert was naar Maastricht vertrokken, en heeft daar 
zijn leven verder doorgebracht en zoon Jan was vijf jaar eerder 
overleden dan zijn vader. Jans kinderen hebben in Assen ge-
leefd, waarnaar hij tijdens zijn huwelijk verhuisd was.

Jongste broer Gerrit (IIIe) en Jantien wonen op de Keizers-
gracht in huis nr. 572 vanaf 1812 tot ongeveer 1849. De panden 
nr. 571 tot en met 575 zijn het eigendom van Jan Wildeboer, 
wiens weduwe zelf op nummer 574 woont. In de huizen 568, 571 
en 573 wonen ook wevers.
Gerrit en Jantien verhuizen echter in 1850 naar de Nieuweweg, 

die tegenwoordig de Prinsengracht heet, en wonen daar tot 
1863.93 Hun eerste dochter Aaltje wordt gedoopt in de oogst-
maand van 1811, waarvan, zoals gezegd, haar twee ooms Klaas 
en Egbert getuige zijn. Zij wordt later naaister, en trouwt in 
1839 in Meppel met een wever, Take Takes de Vries. In 1865, als 
Take overlijdt, is zij genoodzaakt steun te vragen aan de dia-
conie en doet dat gedurende enkele jaren. Zij had vijf kinderen 
groot te brengen en de oudste was pas vijftien.94 Take de oude 
woonde vroeger vlakbij haar oom Evert, in de buurt van het 
Moleneinde. Alijda, de tweede dochter, huwt ook een wever in 
1840, namelijk Lammert Hagedoorn, zoon van Hendrik Lam-
berts Hagedoorn en Jantje Broekhuizen, buren van oom Klaas 
(IIIa). Dit echtpaar krijgt maar één dochter, overleden voor de 
doop.
Gerrit overlijdt in het diaconiehuis, daar ingekomen in septem-
ber 1853. Hij was geen lidmaat, zoals zijn broer Klaas. Jantien 
wordt twee maanden later dan haar schoonzuster Stijntje 
toegelaten tot het diaconiehuis, na het overlijden van haar 
man, maar zij vertrekt weer in juli 1855 en laat zich uitschrijven 
uit de registers van Meppel vanaf 11 januari 1856, om te ver-
trekken naar Hoogeveen. Toch overlijdt zij volgens de akte in 
Meppel, en dat verbaast niet want haar twee dochters, beiden 
getrouwd met een wever, waren in Meppel blijven wonen, en 
ook haar zuster woonde daar toen nog.  <<

Afkortingen 
DA   Drents Archief
HCO  Historisch Centrum Overijssel
LDS   Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, International genealogical  
  Index
RCE   Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Ministerie van Onderwijs,  

 Cultuur en Wetenschap 
Noten
1. Alle personen van deze familie waren hervormd. In 1809 was dat het geval wat 

betreft 95% van de Meppeler bevolking. Berent en Evert werden gevonden 
in het doopboek 1734-1812 van Almelo. Alle andere dopen hadden plaats in 
Meppel in de Grote Kerk, tenzij anders wordt vermeld in het parenteel. Deze 
dopen zijn genoteerd in de doopboeken, vol. 86 t/m 90, van deze kerk.

2. Zowel Almelo als Meppel kregen privileges tijdens de middeleeuwen. Meppel 
had het recht markt te houden en had gilden. Almelo had geen gilden maar 
wel een stadsgericht voor het opmaken van officiële akten. Meppelers gingen 
daarvoor naar het Schoutambt. Beide agglomeraties hadden rond 1750 veel 
weefgetouwen in de huizen staan en hadden dus het potentieel om een textiel-
economie te ontwikkelen.

3. Drents Archief (DA), Doop- Trouw en Begraafregisters, ondertrouw- en trouw-
boeken 1741-1777, boek 93. In deze registers zien we dat tussen 1760 en 1775 541 
echtparen in Meppel trouwden. Daarvan was maar een heel klein aantal van 
de jongemannen afkomstig van verder dan uit de rondomliggende dorpen, een 
iets groter aantal uit Zwolle, Kampen, Zwartsluis en Assen. Zeven kwamen uit 
Twente, respectievelijk Almelo (2), Neede (1), Wierden (3) en Aalten (1).

4. In de huwelijksaankondiging staat de volgende formule: Spons[us] p[er] noven-
ni[um] hic habitavit (de bruidegom heeft hier negen jaar gewoond).

5. Zie de Website van Afina Broekman, Almelose gezinsconstructies: 
 www.dutchgenie.net.
6. Tegenwoordig grenst Wierden aan Almelo. Wierden wordt ook wel de poort van 

Twente genoemd. Het is ook het belangrijkste centrum van het Nijverdal, naam van 
de geografische zone van ontwikkeling van de Twentse textielindustrie na 1850.

7. Historisch Centrum Overijssel (HCO), Stadsgericht Almelo, tg.nr. 0039, inv.
nr. 3, Rechtspraak 3.1.3.2.1 22-29 Prothocollen van verzetting, transporten, 
etc. Registers van vrijwillige zaken, inv. nr 2619, fol. 446-447 d.d. 17 juli 1741: 

Henrica de Groote, weduwe van Claes Cremer met haar momber Jan Bakker, 
en voorts Barend Bolck en Gerrit Mollink als voogden over de kinderen uit het 
1ste [sic] huwelijk van wijlen Claes Cremer met name Evert Cremer en Baerent 
Cremer. In de Volkstelling Twente van 1748, Stad en Landgericht Almelo, 
wordt wel de samenstelling van het gezin gegeven met een soon Baerent out 
9 jaer en een soon beneden de 10 jaer. De laatste zal Evert geweest zijn maar 
helaas wordt het beroep van de man niet genoemd.

8. DA, Stadsarchief Meppel tg.nr. 0155, inv. nr. 278. Burgerboeken dl.1. p.87: 
1767 Den 22 novemb (sic) heeft Beerent Cremer van Almeloo haar E[igen] 
borgerschap gewonnen en betaelt met 5=12=11. De generaliteitsgulden bevatte 
ongeveer de helft aan fijn zilver van de carolusgulden, in gebruik sinds Karel V. 
De eerste werd omstreeks 1690 ingevoerd met de waarde erop vermeld. Deze 
guldens bestonden uit 20 stuivers.

9. Een huiseigenaar was hiertoe verplicht wilde hij verhuren.
10. Men moest, om lid van het gilde te worden een proeve van bekwaamheid afleg-

gen, een bewijs van goed gedrag en levenswandel overleggen en entreegeld be-
talen van zes carolus- of goudgulden en twee gulden voor de armen ten behoeve 
van het gilde. Om de entree te vieren moest de inkomeling eveneens een ton 
bier ten geschenke geven aan het gilde met een tinnen kroes. DA Stadsarchief 
Meppel, tg.nr. 0155, inv.nr. 730 Authentieke afschriften van gildebrieven.

11. Christiaan Lippinkhoff en Hendrik Hagedoorn ondertekenden als gildemees-
ters in 1780 het rekwest over de aanvraag tot octrooi van reder Essink, zie DA 
Stadsarchief Meppel, tg.nr. 0155, inv.nr. 734. Zij waren collega’s en buren, maar 
duidelijk ook vrienden. Het is dus veronderstelbaar dat het lidmaatschap van 
het gilde belangrijk was, zoals verder in de tekst uiteen wordt gezet. Er schijnt 
echter geen registratie van de leden van het gilde overgeleverd te zijn.

12. Jan Poortman, Geschiedenis van Meppel en omgeving, 1952.
13. Poortman, p.203-204; zie ook krantenartikel Dagblad van het Noorden 7-12-1983.
14. Voor details over hoe het Gilde uitbuiting van zijn leden voorkwam door unifor-

me lengte van de scheringsdraden op te leggen, het betalen van het trillen en de 
taak van de buirmeter, die de kwaliteit en de kwantiteit van de stoffen bepaalde 
door deze af te snijden en van een loodje te voorzien, zie Coster, B. - Het Meppe-
ler weversgilde, in: Nieuwe Drentse volksalmanak, Assen 1986, p. 19-29.

15. DA, Stadsarchief Meppel, tg.nr 0155, inv.nr. 732 Rekest van het weversgilde te 
Meppel aan het Ridderschap en Eigenerfden tot goedkeuring van de willekeur 
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over de lonen van wevers (...) 17/3/1700.
16. Laken is een van wol geweven stof die daarna wordt vervilt.
17. Linnen is een stof geweven van vlas.
18. Zoals wordt verdedigd in het rekwest van 1780, zie noot 11.
19. Beddentijk is een gestreept en gekleurd matras- of kussenomtrek van linnen, 

later soms gemengd met katoen.
20. Het gildewezen schijnt geheel te zijn afgeschaft in 1808, na een ontbinding in 

1795, zie Gerding p.135 (zie ook noot 21). Voor een evaluatie van de oorzaken 
hiervoor zie Coster p. 22, 27, 28.

21. Gerding, M.A.W., Bieleman, J., Brood, P. et al., Geschiedenis van Meppel, Meppel 
1991, p. 126-127. Uit dit overzichtswerk is vooral uit de hoofdstukken 3, 4 en 5 en 
onderdelen van de hoofdstukken 8 en 9 geput.

22. Tweekleurig linnen met motiefjes; servetgoed was van wit katoen; verder was 
er vanaf 1760 nog marseille, gestreept half-katoen.

23. Zoals satinetten, een substituut van satijnweefsel in katoen, en satijn: zijden of 
halfzijden weefsel.

24. DA,Stadsarchief Meppel, tg.nr. 0155, inv.nr. 734 Rekest van de Gildemeesters 
(...) 1780.

25. Gestreepte katoenen stof, geweven in keperbinding; er was ook dubbelwerk of 
Engels marseille.

26. De familie Snoeijenbos kwam oorspronkelijk uit Aalten in de Achterhoek, net zo-
als de genoemde reder Willem Essink; de Bentheimers waren ook in groten getale 
vertegenwoordigd, bijna allen werkzaam in de textiel. Zie Gerding, p 127-128.

27. Zie Almelose gezinsconstructies: www.dutchgenie.net (noot 5).
28. HCO, Stadsgericht Almelo, tg.nr. 0039, inv. nr 2619, hypotheekakte.
29. DA, haardstedengeldregisters 1774, 1784 1794 en 1804, Oude Staten Archieven, 

tg. 0001 inv. nr. 868.18-869. De betaling van haardstedengeld werd oorspron-
kelijk ingesteld ter bestrijding van de kosten van de oorlog, de registers ervan 
zijn bijgehouden sinds 1672 en nagenoeg elke tien jaar. Men betaalde 1 gulden 
extra als men een nering aan huis had, dat wil zeggen een paard of een werktuig 
om deze nering uit te oefenen. In de haardstedengeldregisters staat alleen 
aangegeven in welke wijk (= rot) de genoemde personen woonden. Opmerkelijk 
genoeg wordt Berent niet genoemd in het haardstedengeldregister van Mep-
pel van 1774. In het register van 1784 woont hij in wijk 8 en wordt hij aangesla-
gen voor 1 gulden. In 1794 idem. Hij had toen nog steeds dezelfde buren.

30. Zie voor de genealogie van de familie Hagedoorn: www.genealogieonline.nl.
31. DA, haardstedengeldregisters 1774, 1784, 1794.
32. Ingeschreven op dezelfde pagina in het Burgerboek als Berent Cremer, zie noot 8.
33. Nienhuis is mogelijk Neuenhaus in het graafschap Bentheim.
34. Verscheidene personen met de naam Jan van Dijk werden aangeslagen vanaf 

1774, een in het 7e en een in het 11e rot (wijk) voor 1 eenheid carolusgulden (zie 
noot 8). DA, haardstedengeldregisters 1774, 1784 en 1794 Meppel.

35. DA, haardstedengeldregister 1794 en 1804 Meppel: Jan van Dijk werd aange-
slagen voor 2 eenheden in 1794 en 1804 in het 9e rot en een Weduwe van Dijk 
werd aangeslagen voor 1 eenheid in wijk 6 in 1804.

36. Bentheimers waren gespecialiseerd in het pelweven, d.i. het maken van 
servetwerk; het aandeel van de Bentheimers onder de migranten was erg hoog 
tussen 1680 en 1710. Zie noot 26 en Jonkers, B., Brood, P. en Bennink, J. – Huwe-
lijken van Bentheimers in Drenthe in de 17e en 18e eeuw, in: Spint Arwt’n, 1980/5.

37. DA, haardstedengeldregister 1774 en 1784 Meppel.
38. Zie noot 29. De aanslag werd naar beroep geheven en niet naar inkomen. Soms 

kon de aangeslagene niet betalen, zie verder noot 54.
39. De vader, of de buurman nam vaak de aangifte van het overlijden op zich. Daar-

om zijn begraafregisters voor dit soort onderzoek veel minder interessant, 
namelijk minder informatief, omdat het vaak ging om een aangever die een 
buitenstaander van de familie was.

40. Het trillen is het op de spoelen brengen van garens.
41. Deze lijst is er een van meerdere, opgemaakt vanaf 1665. Hij geeft een over-

zicht van de volwassen bevolking van Meppel met het oog op het oprichten 
van een gewapende burgerwacht, met beroep en leeftijd. Ook de namen van 
zelfstandige vrouwen worden hier genoemd, dat zijn er 181. Zie Sundsback, 
Karin: Zelfstandige vrouwen in Meppel en Coevorden 1600-1800, Drentse 
Historische Reeks 15, Assen: 2010, p. 96-100.

42. Zie Parenteel Klaas Everts Kremer (IIIb).
43. Zie Sundsback en ook de tekst waarnaar zij verwijst p 55-56: Jensen, Lotte, Bij 

uitsluiting van de vrouwelijke sekse geschikt, Amsterdam 2001, p. 53-54.
44. Het is moeilijk te interpreteren wanneer Evert dat heeft gedaan, waarschijnlijk 

op 15 oktober 1774: Church of the Latter Day Saints International Genealogical 
Index (CLDS), Meppel, Klokkeboek 1771-1829, vol. 94 p. 50. Zie verder noot 45.

45. Wij vinden de gegevens van het begraven in het zogenaamde Klokkeboek. Men 
kocht het recht van de klokke van tevoren, als een soort van begrafenisverzekering. 
Was eenmaal het recht van de klokke gekocht bij een diaconie door beide ouders, 
en men had 3 gulden betaald, dan ging dit recht over op de kinderen. Had men niet 
betaald, dan was men 1,10 gulden verschuldigd per keer. We kunnen van bladzij naar 
bladzij in het klokkeboek de verwijzing terugvinden van de andere keren dat de 
klokke werd verluid voor een overledene uit hetzelfde gezin, maar met terugwer-
kende kracht, want iedere keer werd de verwijzing naar de vorige keer erbij gezet.

46. CLDS, Klokkeboek 1771-1829, vol. 94 e.v. Op 17 februari 1785 en op 19 juni 1785 
werd er een kindje van Evert en Hilligje zonder naam begraven, dat kan dus 
Roelofje geweest zijn, maar ook Gerrit. Jammergenoeg ontbreekt de aangifte 

van het overlijden van een kind.
47. DA, Nederlands Hervormde Gemeente, Meppel, tg. 0365 Archief van de 

Diaconie 2.2 Armenzorg, inv. nr. 247 en 248, met klappers op de voornamen 
(1781-1790), fol. 62.

48. DA, haardstedengeldregister 1784 Meppel.
49. Er zijn geen andere, latere levenstekens, zoals trouw- of overlijdensakten van 

deze twee kinderen gevonden.
50. Voor 1811, toen het notariaat ingevoerd werd, besliste de schulte over het 

voogdijschap. Er is in de protocollen uit die tijd helaas niets over deze zaak 
gevonden. DA Schultengerechten. 2.3.1 Schultambt Meppel tot 1811, tg. 0102, 
inv. nr. 150 Minuten van acten in voogdijzaken verleden voor den schulte en inv. 
nr. 151 Register van acten in voogdijzaken (1713-1811), dl. 16 1785-1791.

51. Haar overleden man Hermannus Schuurmans is geregistreerd in het haardste-
dengeldregister van 1764 en 1774 Meppel in de 4e wijk (Eerste Hoofdstraat).

52. Gerding, zie tabel 3.7, p. 105.
53. Zoals in 1856 in Hoogeveen.
54. Zie noot 38 en 29. In het register van 1794 bevindt zich een lijst met namen van 

personen die wel aangeslagen waren, maar volgens de opstellers niet konden 
betalen. Deze lijst geeft uiteraard geen uitsluitsel wat betreft Evert Kremer, 
maar laat wel veronderstellen dat de aanslag al eerder aan sommigen kwijtge-
scholden was zonder dat er een lijst van hen was opgemaakt.

55. Bij vele overledenen, geregistreerd in het Klokkeboek, werd gezegd vrij dog 
arm, zoals bij Evert. Bij andere stond alleen arm, waarbij wij veronderstellen zij 
helemaal niets betaalden, wanneer er geen bedrag achterin bij de inkomsten 
genoteerd werd.

56. Gerding, zie hoofdstuk 3 van E.L. Boezen en L.L. Jagersma over de ontwikkeling 
van de Meppeler bevolking, p. 86, derde alinea.

57. Zie noot 47, inv. nr 248 (1792-1798), fol. 70. In de klapper onder de naam Klaas Kre-
mer zien we dat hij elk jaar gemiddeld acht keer een aantal kledingstukken kreeg.

58. Zie het overzicht van de haardstedengeldregisters in Gerding p. 336.
59. Lintsen, H.W. (Red.), Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van 

een moderne samenleving 1800-1890. Deel III Textiel. Gas, licht en elektriciteit. 
Bouw., Zutphen. 1993, De vervaardiging van katoenen stoffen: pp. 43 t/m 55. 

60. DA, haardstedengeldregister 1804 Meppel. De uniek oplopende huisnummer-
telling door geheel Meppel heen werd verplicht in 1797.

61. Huis nr. 672. In de Volkstelling van 1812, DA tg. 2001.15, inv. nr. 100, wordt de 
naam van de eigenaar van ieder huis genoemd.

62. Op 9 januari 1798 was B. Snoeijenbos, op basis van akte mede-eigenaar van 
huis n° 672 samen met T.Bruinink en Wed. J.K. de Vries .DA Archief Overcinge, 
tg. 0607, inv. nr. 36x.

63. DA, Oude Staten Archieven, tg.0001, inv.nr. 2.1.7.088 Collaterale successiën 
Vrijwillige verkoopingen. 1025.1-1025.9 Uittreksels uit de protocollen der 
aangiften in de belastingen van de 30ste en 40ste penningen wegens successiën 
en aankoop van vaste goederen over 1779-1794 en 1802-1805[...], 29 katernen, 
inv. nr. 1025.14, Meppel.

64. DA, Notariële akten, tg. 0114.53 Notaris Mr. G.L.Kniphorst, akte nr. 26/1842: huis 
en grond erachter kadasternr. 901 van Sectie A, woonhuis, verkocht voor ƒ 911,27.

65. Huis nr. 553, eigenaar was Weduwe Steenbergen, in ieder geval tijdens de 
Volkstelling van 1812, zie noot 62.

66. Er waren 935 huizen in dat jaar, zie noot 74.
67. Er is geen melding van een Kremer in de Collateriale successiën (30ste/40ste 

penning) tussen 1682-1797. Erfenissen van ouder op kind waren wel vrij van be-
lasting. In de haardstedegeldregisters is er echter ook geen Kremer geweest 
die 4 gulden betaalde, dat wil zeggen voor een vol huis.

68. Jantien van Berent (IVc) in 1825 en Jan van Hendrikus (IIIe) in 1835.
69. Er zijn in de doopboeken vanaf 1799 (doopboek 87) tot 1811 (doopboek 89) geen 

getuigen genoteerd.
70. Huis nr. 688. Tijdens de Volkstelling van 1812 (zie noot 62) was het huis bezit 

van de Erven Timmerman.
71. Toevallig waren beide baby’s de tweede van het jonge stel, en werden dus beide 

naar de moeder van de vader, Stijntje genoemd. Dat was in beide gevallen Stijntje 
Benthem.

72. DA,Volksregister (1830-1850), tg. 2001.15 inv. nr. 27, dl. 6 p. 25.
73. Zie noot 30.
74. Zie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap (RCE) MIN03015A02, Kadastrale kaart van Meppel 1811-1832, 
en noot 63.

75. Bij Aaltje en Alijda, in 1811 en 1813 en nog in 1835 voor Hendrik, zoon van Jan.
76. DA, Notariële akten, tg. 0114.53 Notaris G. L. Kniphorst, 1823, akte 94 aangaan-

de Jan Bordewijk en 1832, akte 50 aangaande David Krogger.
77. DA,Volksregister (1830-1850), tg. 2001.15 inv. nr. 24, dl. 3 en Volkstelling 1840, 9e 

wijk, tg.2001.15 inv. nr. 105.
78. DA, Nederlands Hervormde Gemeente Meppel, Archief van de Diaconie, tg. 

0365, inv.nr. 88 Register van verpleegden in het diaconiearmhuis 1806-1857. 
Klaas staat onder inschrijfnummer 26.

79. In huis 612. DA Bevolkingslijsten 1732-1800, tg. 2001.15 inv. nr. 5, dl. 5 (1823) p. 50 
en Wijkregister (1826), tg. 2001.15 inv. nr. 17, dl. 8 p.53.

80. In huis 294. DA Volksregister (1830-1850), tg.2001.5 inv. nr. 23, dl. 2, p. 189 (wijk 4).
81. Sundsback, p. 11 en 30.
82. DA, Volksregister (1830-1850), tg. 2001.15 inv. nr. 25, dl. 4 en Bevolkingsregister 
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(1850-1863), tg. 2001.15 inv. nr. 30, dl. 1 p. 44, met dagtekening van overlijden.
83. Het ging dus niet om hetzelfde huis als het Armenhuis van de Diaconie waar 

Berent en Klaas overleden waren, want Hendrik de Goede, daar opgenomen in 
1849, is er weer vertrokken in mei 1852.

84. Zie noot 41.
85. Zie voor de genealogie van de familie van Dijk en Snoeijenbos: www.genealo-

gieonline.nl.
86. DA, Volksregister (1830-1850), tg. 2001.15 inv.nr. 22, dl. 1 p. 211. Dit was in 1829, 

Antje was dus 15 jaar.
87. Huis nr. 550. DA Volkstelling 1812 (zie noot 62). Eigenaar Wed. Gerrit Benthem. In 

1842 huisnummer 253, in het Kadaster perceelnr. 1113 met buurman Louis de Vries 
ook wever, perceelnr. 1114, huisnummer 254. Toch staat Egbert Benthem ook op de 
Nieuwjaarslijst van bedeelden van de Diaconie (DA tg. 0365 inv. nr. 104) van 31-12-
1877. Egbert werkte toen dus blijkbaar niet meer en was behoeftig geworden.

88. DA, Bevolkingsregister (1850-1863), tg. 2001.15 inv. nr. 36, dl. 7 bl. 103. Huis 553.

89. DA, Bevolkingsregister (1850-1863), tg. 2001.15 inv. nr. 36, dl. 7 bl. 106. Huis 550.
90. Huis 628. DA Volksregister (1830-1850), tg. 2001.15 inv. nr. 27, dl. 6 p. 56.
91. DA, Bevolkingsregister (1850-1863), tg. 2001.15 inv. nr. 37, dl. 8 p. 76, met dagte-

kening van overlijden.
92. In 1829 gaf Berend de oude, in een declaratie bij de notaris in Meppel, toe-

stemming tot het huwelijk van Hendrikus. Zie DA Notariële akten, tg. 0114.53, 
Notaris Mr. G. L. Kniphorst, akte 253. Toch verklaarde Hendrikus bij dit huwelijk 
een relatie te hebben gehad met Dorothea Jansen, waarvan geen huwelijksakte 
is gevonden, noch een declaratie tot toestemming.

93. DA, Volkstelling 1812 (zie noot 62), Wijkregister (1826), tg. 2001.15 inv. nr. 17, dl. 7 
p. 98, Volksregister (1830-1850), tg. 2001.15 inv.nr. 24, dl. 2 p. 254, Volksregister 
(1830-1850), tg. 2001.15 inv.nr. 27, dl. 6 p. 31, en Bevolkingsregister (1850-1863), 
tg. 2001.15 inv.nr. 36, dl. 7 bl. 130 en 153. Huis 539. Met datum van overlijden van 
Gerrit en datum vertrek Jantien.

94. DA, Nederlands Hervormde Gemeente, tg. 0365, inv. nr. 104.

In deze rubriek vindt u aankondigingen van landelijke evenementen, ge-
nealogische dagen, afdelingsoverstijgende evenementen en verslagen 
daarvan. Uw bijdragen kunt u sturen naar GNredactie@ngv.nl.

Let wel op dat er tussen het insturen van uw bijdrage voor Gens Nostra 
en het evenement een termijn van minimaal acht weken moet zitten.

Nieuws

De algemene vergadering op 23 april jongstleden werd 
afgesloten met een feestelijke gebeurtenis. Door de afde-
ling Amsterdam e.o. was bij het bestuur van de NGV een 
erelidmaatschap voor haar scheidend bestuurslid me-
vrouw Vulsma-Kappers aangevraagd.

Mevrouw Vulsma-Kappers is NGV-lid sinds 1961 en vanaf 
dat moment zeer actief geweest in de vereniging. Zij begon 
met allerhande ondersteunende taken in het verenigings-
centrum te Naarden en tussen 1991 en 1998 was zij direc-
teur van het verenigingscentrum.
In juli 1985 werd zij redactielid bij Gens Nostra en in het de-
cembernummer van 1985 verscheen de allereerste boek-
bespreking van mevrouw Vulsma-Kapper, een boek van W. 
Hajer-Sasse: Op zoek naar Jan Fokkes Hajer Patriot en zijn 
familie in het Oldambt. Tot en met december 2013 heeft zij 
deel uitgemaakt van de redactie van Gens Nostra en ver-
schenen er van haar hand vele bijdragen.
Sinds mei 2003 is mevrouw Vulsma-Kappers actief op af-
delingsniveau. Begonnen als redactielid van het afdelings-
blad Amstelland, was zij vanaf februari 2006 tevens secre-
taris van het bestuur van de afdeling Amsterdam e.o.
De lijst met haar functies binnen de vereniging is lang en 
indrukwekkend en voor het afdelingsbestuur van Amster-
dam e.o. aanleiding het erelidmaatschap aan te vragen.

Het toekennen van een erelidmaatschap behoort te wor-
den goedgekeurd door de afgevaardigden op de algemene 
vergadering en het stond dan ook als laatste punt op de 

agenda van de voorjaarsvergadering. Voorzitter Toon van 
Gestel had een korte toespraak voorbereid waarin hij me-
vrouw Vulsma-Kappers en haar NGV leven beschreef aan 
de hand van een goot aantal ‘-tieven’. Constructief met pe-
riodieken in Naarden, directief als directeur van het VC, re-
flectief als recensente, creatief bij het schrijven, inventief 
als genealoog, productief met Antwerpse bronnen en ga zo 
maar door. Daarna was het de beurt aan de afgevaardigden 
om met een overtuigend applaus het erelidmaatschap toe 
te kennen. Mevrouw Vulsma-Kappers ontving bloemen na-
mens de NGV en nam daarna zelf het woord.
Het is de elfde keer dat een erelidmaatschap wordt ver-
leend. De laatste keer was in april 2009, en toen was me-
vrouw Greveling-Koenen de uitverkorene. Zij en mevrouw 
Vulsma-Kappers zijn de enige dames in dit elftal van ere-
leden.

Monique Plat
Foto’s van Ch. Vulsma

Erelidmaatschap voor mevrouw 
Vulsma-Kappers
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JOS NEOMAGUS

Louis Neomagus (1828-1859): 
‘verloren zoon’ blijkt korenmolenaarsknecht, 
commies en KNIL-militair

Het krantenproject van de Koninklijke Bibliotheek (www.delpher.nl) ontsluit veel 
materiaal dat vroeger nauwelijks toegankelijk was. Dankzij dit project kon ik de 
laatste jaren reconstrueren van een familielid van wie ik het bestaan ook weer via 
het internet op het spoor was gekomen.
Lang meende ik dat mijn betovergrootvader Daniel Neomagus (1796-1884) uit zijn 
huwelijk met Anna Maria van Maren zeven kinderen had. Hij was vanaf ongeveer 
1820 ‘commies der directe belastingen in- en uitgaande regten en accijnsen’ in 
Oeffelt en heeft in zijn loopbaan tenminste elf andere standplaatsen gehad. Het 
Nationaal Archief bezit van hem geen stamlijst omdat het ministerie dat document 
in de eerste helft van de negentiende eeuw nog niet kende (van enkele zonen, 
ook belastingambtenaar, bestaat zo’n stamlijst wel). Zodoende was het voor mij 
moeilijk te achterhalen wat Daniels standplaatsen waren, welke kinderen hij had 
en waar ze zijn geboren. Het internet hielp en ik kwam uiteindelijk zoals gezegd tot 
zeven kinderen en twaalf standplaatsen.

1. Detail van de publicatie in De Noord-Brabanter van 22 oktober 1861, waaruit blijkt dat Louis Neomagus in Oost-In-
dië is overleden. Zijn naam staat ongeveer in het midden. Tekst gedownload van www.delpher.nl.
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Eerste verrassing
Toen een paar jaar geleden (ook) de burgerlijke stand van Bre-
da op de website van het Brabants Historisch Informatie Cen-
trum, BHIC, werd gezet (nu opgenomen in www.wiewaswie.nl), 
moest ik die opvatting herzien. In Breda bleek op 24 mei 1828 
Daniels derde kind te zijn geboren: Louis Neomagus, met wie 
het totaal aantal kinderen op acht komt. Een eerste verras-
sing. Er volgen er meer. Ik had niet eerder in Breda gezocht om-
dat die stad tot dan bij mij niet als een van de standplaatsen 
van vader Daniel bekend was. Breda blijkt, na Oeffelt en Mill, 
zijn derde standplaats van in totaal dus dertien!

Korenmolenaarsknecht

Daniels zevende kind, mijn overgrootvader Frederik Neoma-
gus, is in 1836 geboren in Leende. Van die gemeente blijkt over 
dat jaar een bevolkingsregister te bestaan. De familie Neom-
agus komt er in voor ... zonder Louis. Hetzelfde geldt voor het 
bevolkingsregister uit 1844 van Bladel, ook daarin ontbreekt 
Louis. We komen hem pas weer tegen in het bevolkingsre-
gister van Uden uit 1850. Hij is dan 22 jaar, rooms-katholiek, 
korenmolenaarsknecht en inwonend bij molenaar Van Dieten 
in de buurtschap Nieuwe Molen, nummer 229. Van de andere 
standplaatsen van vader Daniel vóór 1850 bestaan geen bevol-
kingsregisters.

Waar is Louis gebleven?

Het is in Uden een komen en gaan van molenaarsknechten. 
Ook Louis vertrekt. Hij wordt per 1 januari 1851 uitgeschreven 
naar Haps. Helaas, het bevolkingsregister van Haps kent geen 
Neomagus. Naspeuringen op het internet gaven geen uitsluit-
sel, niet over een huwelijk, niet over een overlijden. Halverwe-
ge de negentiende eeuw begint de trek naar Amerika, maar 
ook de passagierslijsten noemen geen Louis Neomagus. Bij 
het overlijden van vader Daniel in 1884 staan drie kinderen in 
het testament. Daar is Louis niet bij. Waar is Louis gebleven?

Grootgebracht in Uden?

Dat Louis zijn kindertijd elders doorbracht, is wel verklaarbaar. 
Daniel en Maria hadden het niet gemakkelijk: Maria was vaak 
in verwachting, enkele kinderen stierven jong en om de paar 
jaar was er een verhuizing. Maria was de dochter van een mo-
lenaar uit Uden. Gezien zijn latere beroep, molenaarsknecht, 
en de vermelding in het bevolkingsregister van Uden, veron-
derstel ik dat Louis is grootgebracht bij de familie van zijn 
moeder. Bewijzen kan ik het niet. Wel weet ik dat eerder een 
(jong overleden) zusje van Louis bij haar grootouders in Uden 
is opgevangen.

Nalatenschap

De Koninklijke Bibliotheek loste het raadsel van Louis Neo-
magus in het voorjaar van 2010 op. De instelling zette toen een 

aantal kranten op het internet.1 Louis treffen we aan in een 
bericht van 22 oktober 1861 in De Noord-Brabanter: Van wege 
het ministerie van Koloniën is openbaar gemaakt de staat van 
nalatenschappen, afkomstig van onderofficieren en verdere 
manschappen, behoord hebbende tot de landmagt in Oost- 
Indië, waarvan de saldo’s, om derzelver gering bedrag, niet 
onder het beheer der Weeskamer te Batavia gesteld, door de 
regthebbenden bij het Departement van Koloniën behooren 
te worden ingevorderd. Daaronder treffen wij de namen en 
geboorteplaatsen der volgende personen met het bedrag 
hunner nalatenschap als:

Tweede verrassing

En dan volgen in alfabetische volgorde de namen van uit Bra-
bant afkomstige militairen. In die lijst staat ook L. Neomagus, 
Breda, ƒ 4,66½. Dat bedrag heeft nu (2016) een koopkracht 
van bijna 44 euro.2 Louis Neomagus nam dus dienst in het le-
ger, ging naar Oost-Indië (het huidige Indonesië), stierf daar en 
liet een gering bedrag na. De tweede verrassing in deze zoek-
tocht. Of de rechthebbenden - zijn ouders leefden nog - dat 
bedrag incasseerden bij het ministerie, vermeldt de familiege-
schiedenis niet.

Derde verrassing

Ik ging Louis opzoeken in het Nationaal Archief. Hij komt 
voor in het Stamboek der Onderofficieren en manschappen 
van mindere graden van het Detachement Suppletie Troe-
pen van het Koloniaal Werf Depot. Het is een kolossaal boek, 
opengeklapt een meter breed.3 Louis is op 22 mei 1855 van 
Harderwijk, waar het werfdepot was gevestigd, vertrokken 
naar Rotterdam en daar op 23 mei met 125 collega’s inge-
scheept op de Jacoba Helena. Op 26 mei ging het schip vanuit 
Hellevoetsluis naar zee. Louis was net 27 jaar geworden. De 
Johanna Helena was een in 1840 gebouwd fregat, een dwars-
getuigde driemaster, behorend tot de vloot van reder Willem 
Ruys, later de grondlegger van de Rotterdamsche Lloyd. Het 
schip heeft tot 1858 gevaren.

Erbarmelijk

De tocht naar Indië duurde als regel drie tot vijf maanden en 
voerde via Kaap de Goede Hoop. De ‘mindere rangen’ waren 
ondergebracht in ruimtes die te laag waren om rechtop te 
staan, zonder voldoende slaapgelegenheid, met erbarmelijk 
voedsel, nauwelijks wasgelegenheid en één stel bovenkle-
ding. Louis stonk dus, als het ware, een uur in de wind, net als 
zijn collega’s.

Lengte ruim 1,72 meter

Het stamboek bevat veel informatie. Zo staan er de namen 
van de ouders in, zijn geboorteplaats Breda, zijn geboorteda-
tum en ook de gemeente waar hij het laatst heeft gewoond: 
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Hooge en Lage Mierde en Hulsel (daar kom ik nog op terug). 
Verder vinden we zijn fysieke kenmerken: lang 1 el, 7 palmen, 
2 duimen en " (twee streepjes). De el is sinds de invoering van 
het metrieke stelsel gelijk aan een meter, de palm een decime-
ter, de duim een centimeter, de streep een millimeter. Louis 
was dus 1,722 meter groot.4

Boetes inzake de Jagt en Visscherij

Louis is, zo vermeldt het stamboek verder, op 7 mei 1855 als 
kavallerist (cavalerist = ruiter te paard) overgenomen van het 
Regiment Jagers te Paard, een onderdeel van het 5de Regiment 
Infanterie. Uit bijna onleesbaar potloodschrift in de kantlijn is 
af te leiden dat Louis tien gulden moest betalen voor een over-
treding inzake de Jagt en Visscherij. Misschien wel twee keer, 
want er staan twee data bij: 4 juli 1855 en 15 augustus 1856. De 
eerste keer zat hij op zee op weg naar Indië, de tweede keer 
verbleef hij vermoedelijk op een schip in de Indische wateren.

Dienstplichtige en vrijwilliger

In de rubriek Van tevoren gediend, waar en hoe lang, op welke 
wijze daarvan afgegaan staat nog veel meer over Louis Neo-
magus. Hij was een loteling van de lichting 1847 uit Bladel, toen 
de woonplaats van zijn ouders, en blijkt op 28 april 1847 bij het 
5de Regiment Infanterie te zijn ingedeeld als milicien (dienst-
plichtige) voor de tijd van vijf jaar. Op 11 juli 1848 ging Louis in 
dienst, maar vanaf 4 december 1848 had hij ‘onbepaald ver-

lof’. Dan begint kennelijk zijn periode als molenaarsknecht. 
Vervolgens zien we hem op 27 januari 1855 ‘vrijwillig geenga-
geerd’ als jager bij het Regiment Jagers te Paard voor de tijd 
van zes jaar met een handgeld van 20 gulden. Op 7 mei 1855 
ging hij naar het Koloniaal Werfdepot met een nieuwe verbin-
tenis voor de tijd van zes jaar, nu zonder handgeld, in te gaan 
op de dag van de inscheping naar de overzeese bezittingen, 
bestemd voor het wapen der Cavalerie in Oost-Indië.

KNIL

In de rubriek Gedane veldtochten, bekomen wonden, uitste-
kende daden is niets ingevuld. Dat is opmerkelijk omdat in 
de jaren vijftig van de negentiende eeuw tal van expedities 
zijn uitgevoerd. Louis maakte deel uit van het Koninklijk Ne-
derlandsch-Indisch Leger, KNIL, dat werd ingezet om de Indi-
sche archipel te veroveren. Het KNIL was in die tijd een soort 
vreemdelingenlegioen, bestaande uit Indische militairen (Ja-
vanen, Molukkers, Timorezen), Europeanen (Nederlanders, 
Belgen, Duitsers) en Afrikanen (uit Guinea, een voormalige 
Nederlandse kolonie).5

Aan boord overleden

Louis Neomagus kon zijn contractperiode niet uitdienen. Het 
stamboek maakt melding van zijn overlijden op 17 april 1859 
aan boord van de (in 1854 in Nieuw Lekkerland gebouwde) bark 
Susanna en Elisabeth op de rede van Semarang. Hij was toen 

2. Pagina over Louis Neomagus (vierde van boven in de linkerkolom) in het Stamboek der Onderofficieren en manschappen van mindere graden van het 
Detachement Suppletie Troepen van het Koloniaal Werfdepot. Het stamboek berust in het Nationaal Archief. Foto van de auteur.
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30 jaar jong. Hij werd na zijn dood ‘ter begraving’ opgenomen in 
het hospitaal van die stad. In het stamboek staat in de rubriek 
Wanneer en op welke wijze afgedaan dat hij 4,66½ gulden 
heeft nagelaten. Dat gegeven vinden we terug in de eerder-
genoemde publicatie in De Noord-Brabanter van 28 oktober 
1861, die mij op het spoor heeft gezet van de ‘verloren zoon’ 
Louis Neomagus.

Vierde verrassing

Ik heb van Louis Neomagus dus gevonden: zijn geboorte in 
Breda, vermoedelijk zijn jeugdjaren in Uden, zijn baan als mo-
lenaarsknecht, zijn toetreding tot het KNIL en zijn overlijden 
in Indië. Maar waar is hij geweest tussen zijn uitschrijving van 
Uden naar Haps in 1850 en zijn aanmelding als vrijwilliger bij de 
Jagers te Paard in 1855? Daarvoor grijp ik terug op een vermel-
ding in zijn stamboek: zijn laatste woonplaats is de gemeente 
Hooge en Lage Mierde en Hulsel, kortweg de Mierden. Het 
bevolkingsregister van die gemeente geeft aan dat Louis zich 
op 1 juni 1854 heeft gevestigd in wijk B, huis 30, komend van 
Chaam. Zijn beroep is dan commies. De vierde verrassing! In 
de rubriek ‘vertrokken naar’ staat, zonder datum, Moergestel. 
Die plaatsnaam is met potlood doorgehaald. Kennelijk is hij in 
januari 1855 van de Mierden naar Harderwijk gegaan.

Chaam

Chaam is de plaats waar vandaan Louis zich in 1854 in de Mier-
den vestigt. Het bevolkingsregister van Chaam leverde na lang 
en zorgvuldig zoeken geen Neomagus op. Ook een medewerk-
ster van het Regionaal Archief Tilburg, waar Chaam onder valt, 
kon hem niet vinden. Is hij als molenaarsknecht naar Chaam 
gegaan na het overlijden, in 1850, van zijn grootvader Gerar-
dus van Maren uit Uden? Of heeft hij in Chaam als commies 
gewerkt? Dat laatste zou goed kunnen, want zijn vader Daniel 
heeft als commies in Chaam gestaan. Dat weet ik uit andere 
bronnen. Zo staat in notariële aktes van 12 juli en 9 augustus 
1850, betreffende de verkoop van goederen van Daniels over-
leden ouders, dat Daniel commies der rijksbelastingen te 
Chaam is. Met andere woorden: Louis’ ouderlijk huis is dan in 
Chaam. Maar ook Daniel en zijn gezin komen niet voor in het 
bevolkingsregister. Het kan aan ambtelijke nonchalance te wij-
ten zijn. Het bevolkingsregister is opgesteld naar de toestand 
per 31 december 1849 en de familie Neomagus heeft zich er 
later gevestigd.

Het is de vraag of hiermee het laatste woord over Louis Neo-
magus is gezegd. Misschien gaan er elders nog andere bron-
nen schuil.  <<

Noten
1. www.kranten.kb.nl, inmiddels www.delpher.nl.
2. Zie www.socialhistory.org/nl, >onderzoek >andere bronnen >waarde van de 

gulden.
3. NA, toeg.nr. 2.10.50. inv.nr. 322, kast D18, lade 2, film 6, folio 8498.
4. Wikipedia.
5. Clemens Verhoeven, Het vergeten korps, Nijmegen, 2012.

3. Het klooster Clarendale van de Grauwe Susteren in Harderwijk wordt 
in de Tachtigjarige Oorlog de Provinciale Munt van Gelderland en is vanaf 
1815 een ‘depot voor coloniale troupes’. Later is de naam Koloniaal Werf-
depot. In 1909 is de werving van KNIL-militairen verplaatst naar Nijme-
gen. Het complex in Harderwijk wordt dan de Oranje-Nassaukazerne. Het 
heeft nu een woonbestemming. De foto toont de entree naar het (openba-
re) binnenterrein. Foto van de auteur.

http://www.kranten.kb.nl
http://www.delpher.nl
http://www.socialhistory.org/nl


278  –  Gens Nostra 2016 - jaargang 71 nummer 7/8

HANS NAGTEGAAL

Het Delftse geslacht Van der Wel

1. Wapen: in blauw drie geopende zilveren scharen met gouden ogen. Helmteken: 
een uitkomende zilveren leeuw, rood getongd. Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver.
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Dit wapen is door jhr. mr. dr. A. van Beresteyn beschreven in 
Grafmonumenten en grafzerken in de Oude Kerk te Delft.1 Het 
wapen was geplaatst op een grafzerk in een ovaal, vergezeld in 
de hoeken van vier ovalen waarin de wapens van: 1. (Lambrecht 
Sweerts) van der Wel; 2. (Johanna Jansdr) van der Block; 3. 
(Christina) van Dijck; 4. (Pieter Jan Apersz van) Melisdijck.

Opschrift op de grafzerk: Sepulture van Cornelis Lam-
brechtsz van der Wel, oudt Burgemeester deser stat Delff, 
starf den 20en Novembris anno MVIc XXI ende Crystina Pie-
ters van Dijck sijn huisvrouwe, starf den anno MVc LXXXXII 
ende van Elysabeth Cornelisdr van der Well, huysvrouwe was 
van Daniel Gerritsz. van der Buys, cornet, sterff den XIIII May 
anno XVIc XXVII.
Waarschijnlijk heeft Cornelis Lambrechtsz van der Wel nadat 
hij de oudst levende nakomeling was, het volle wapen van zijn 
vader overgenomen, want tijdens zijn leven voerde hij het wa-
pen met een breuk. De zilveren kleur van de uitkomende leeuw, 
rood getongd, is in overeenstemming met de andere kleuren 
van het wapen gekozen, de leeuw was beschreven maar niet 
zijn kleur. Bij de grote restauratie van de Oude Kerk te Delft 
ca. 1955 zijn alle grafzerken tijdelijk weggehaald om skeletten 
uit de graven te verwijderen. Bij de herplaatsing zijn een aan-
tal grafzerken niet terug geplaatst o.a. die van Cornelis Lam-
brechts van der Wel. Navraag waar de niet terug geplaatste 
grafzerken naar toe zijn gegaan bij verschillende instanties 
heeft niets opgeleverd.

Het Delftse geslacht Van der Wel wordt altijd in combinatie 
met het zeehelden geslacht Tromp genoemd. Dat komt omdat 
de Trompen pretendeerden van het brouwersgeslacht Van der 
Wel af te stammen. Beide families hadden zelf geen genealo-
gie nagelaten. Met de publicatie Stamreeks van het zeehel-
dengeslacht Tromp is dat bewijs geleverd. Bij dat onderzoek 
werd meteen de genealogie van het geslacht Van der Wel in 
kaart gebracht.2

Plausibele verklaring van de naam

Met zekerheid is geen verklaring voor de naam te geven. Wel 
een hypothese gebaseerd op twee feiten. De stamvader Lam-
brecht Sweertsz heeft tijdens leven nooit de naam Van der Wel 
gevoerd. Hij trouwt (1) met Pietergen Gerritsdr en (2) met Jo-
hanna Jansdr van der Block.
Zijn kinderen zijn zich Van der Wel gaan noemen. Zo’n naam 
komt meestal niet uit de lucht vallen, mogelijk was zijn eerste 
vrouw Pietergen Gerritsdr een Van der Wel en hebben de kin-
deren haar naam overgenomen. Het kwam in de zestiende en 
begin zeventiende eeuw regelmatig voor wanneer de man een 
patroniem voerde en de vrouw van een welgestelde familie af-
stamde dat de kinderen de naam van de moeder overnamen en 
het wapen van hun vader gingen voeren.
Dit lijkt hier het geval te zijn. Een tweede aanwijzing is dat Cor-
nelis Maertensz Tromp in zijn kwartieren een wapen Van der 
Wel opneemt dat niet van de Delftse Van der Wel’s is maar van 

Van der Wel’s uit Gorinchem. Pietergen Gerritsdr is namelijk 
de overgrootmoeder van Cornelis Tromp. Als het wapen van 
Cornelis Maertensz Tromp correct is zou de hypothese waar 
kunnen zijn. Het overnemen van een kwartier van je overgroot-
moeder is heraldisch onjuist maar kwam meer voor. Het is niet 
gelukt Pietergen Gerritsdr aan te sluiten op het geslacht Van 
der Wel uit Gorinchem, waarvan begin zestiende eeuw een ver-
wante arts in Leiden woonachtig was.

De stamvader Lambrecht Sweerts, begon zijn carrière als mr. 
barbier en chirurgijn, was een vermogend man en heeft aan het 
eind van leven een brouwerij overgenomen. De brouwers be-
volkten in Delft de top van de samenleving. Blijkbaar was de 
waterkwaliteit op de terp tussen het Oude Delft en de Koorn-
markt en het verlengde daarvan, de Voorstraat, zo goed dat 
het Delftse bier in Holland, Zeeland en zelfs ver daar buiten af-
zet vond. Na de grote stadsbrand van 1536 werd geadviseerd 
Delft te herbouwen op de plaats van het huidige Delfshaven, 
dat zou de handel bevorderen. Waarschijnlijk hebben de brou-
wers dit plan verworpen, want dat plan zou ten koste gaan van 
de kwaliteit van het bier en dus hun inkomsten en Delft werd 
op dezelfde plaats herbouwd.
De kinderen zowel uit het eerste huwelijk als uit het tweede 
huwelijk van Lambrechts Sweerts zijn zich Van der Wel gaan 
noemen. Allen voerden het wapen: in blauw drie zilveren scha-
ren (al dan niet met gouden ogen). De scharen verwijzen uiter-
aard naar de mr. barbier Lambrecht Sweerts. De kinderen uit 
zijn tweede huwelijk maakten met dit wapen wel een duidelijk 
onderscheid. Zij plaatsen als breuk een zilveren dwarsbalk be-
laden met een zwarte ster.
Het geslacht is in de zestiende en zeventiende eeuw actief ge-
weest op bestuurlijk niveau en is, zoals het zich nu laat aanzien, 
vermoedelijk uitgestorven.

Genealogie

I.  Lambrecht Sweerts, (postuum Van der Wel genoemd in 
een testament van zijn zoon Lambrecht 16 sept. 1577), 
geboren naar schatting ca. 1504, barbier, mr. chirurgijn, 
pok- en pestmeester van het St. Joris Gasthuis en brou-
wer te Delft3, mede voogd over Sannige, weeskind van 
Jasper Hendericxsz 2 november 15314 Lambrecht Sweerts 
stond als tweede borg garant voor Ghijsbrecht Tonijsz 15 
september 15405 en op 9 juli 1542 eveneens voor Jacob 
Goessensz uit Nuis.6 Hij is getuige op 25 mei 1541 in het 
testament van Florijs Bouwenz7, aangeslagen voor de 10e 
penning van 1543 voor een bedrag van 3 pond en 4 schel-
lingen en vermeld als mr. barbier8, de 10e penning van Vrij-
enban 1561 en de 100e penning van Vrijenban 1569, waarbij 
in de laatste twee gesproken wordt van de kinderen van 
mr. Lambrecht Sweersz.9 In 1557 heerste een pestepide-
mie in Delft waarbij honderden mensen zijn gestorven. 
Lambrecht zal daarbij veel overleg gehad hebben met dr. 
Pieter van Foreest, die door het stadsbestuur tot stadsge-
neesheer was aangesteld, overleden vóór 15 jan. 1560 s.c  
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(= 1561).10 Hij trouwt (1) ver vóór 27 jan. 1552 Pietergen Ger-
ritsdr (van der Wel?), wonend Boxbrug, dochter van Ger-
rit N.N. en Marina N.N.11 Hij trouwt (2) Johanna (Jannetge) 
Jansdr van der Block. Op 2 nov. 1577 is Jannetge Jansdr, 
weduwe van wijlen Lambrecht Sweerts van der Wel, getui-
ge bij de huwelijkse voorwaarden van Jacob Cornelisz van 
Moerkerck en, burgemeester van Delft, en Pietergen Swe-
rendr.12 Zij is moeder van het Oude Gasthuis 1579.13 Uit het 
testament van haar zoon Lambrecht Lambrechtsz van der 
Wel blijkt dat zij vier zonen had bij Lambrecht Sweerts van 
der Wel.14

Op 27 januari 1552 (1551 s.d.) bepaalt Marina, weduwe van Loys 
Brunel, met haar gekozen voogd San (?) Tijsz, dat de kinderen 
van mr. Lambrechts Sweerts, gewonnen bij haar dochter Pie-
tertgen Gerritsdr, haar goederen zullen erven in plaats van 
hun moeder en dat ze van kind op kind moeten besterven en 
indien de laatste zonder nakomeling overlijdt dan naar sche-
pendomsrecht op haar naaste erven.15

Uit het eerste huwelijk:
1.  Swerus (Asswerus) Lambrechtsz, volgt IIa. 
2.  Aeltgen Lambrechtsdr, overleden vóór 21 febr. 1581.16 

Zij trouwt Maerten Jansz, geboren naar schatting 1530, 
grootwerkmaker (goud- en zilversmid), afkomstig uit 
Duijren (Düren bij Aken), poorter van Delft 13 decem-
ber 155817, staat 15 december 1559 borg voor Jan Jansz 
uit Duijren18, verm. zijn broer. Maerten Jansz wordt in 
de 100e penning van 1578 als ‘grootwerckmaicker’, aan 
de Pontemarct W.Z. aangeslagen voor een huurwaar-
de van XVI £.19 Hij bezat drie, maar misschien wel vier 
huizen, één aan de ‘Pontemarckt’ genaamd ‘Bram-
marshuis’ (nu Brabantse Turfmarkt)  met achter zijn 
woonhuis nog twee woningen die zijn weduwe Aeltgen 
Jansdr op 8 februari 1589 verkocht20 en bij de Haver-
brug (hoek Peperstaat/Oude Delft) genaamd ‘t Goude 
Laecken’ ook vermeld als ‘het Gulden Laecken’ te Delft. 
Gelet op zijn beroep en de naam van het huis zou het 
laatste huis zijn huis kunnen zijn waar hij zijn nering uit 
oefende. Zijn dochter Machteld Jans wordt vermeld als 
wonende in dit huis21 en is uit dit huis getrouwd, overle-
den vóór 8 februari 1589. Hij trouwt (2) Aelgen Jansdr 
Maerten Jansz is de stamvader van het zeehelden ge-
slacht Tromp.

 Op 21 februari 1581 compareerde ter weeskamer van 
Delft Maerten Jansz, grootwerkmaker, teneinde zijn 
zes kinderen te registreren, verwekt bij Aeltgen Lam-
brechtsdr zaliger, te weten: Lambrecht 20 jaar, Pie-
tertgen 18 jaar, Maritgen 17 jaar, Machteltgen 16 jaar, 
Jan 13 jaar (slecht leesbaar 13 of 14 jaar) en Harper 10 
jaar. Voogden (van moederszijde) zijn Cornelis Lam-
brechtsz van der Wel en Jacob Lambrechtsz van der 
Wel, brouwers. De kinderen zullen bij meerderjarigheid 
elk 100 carolus guldens ontvangen als moederlijk erf-
deel. Maerten verzekert deze uitkoop op zijn huis erf 
staande aan de Pontmarct aan de westzijde, naast ‘die 

Brammers huijs’. In de marge staat aangetekend dat 
op 28 juli 1595 Joachim Cornelisz de Bruijn, getrouwd 
met Marritgen Maertens, Huijch Geenen, getrouwd 
met Machteltgen Maertens, Lambrecht Maertensz, 
Pietertgen Maertens en Harpaer Maertensz verklaren 
voldaan en betaald te zijn van hun moederlijk bewijs. 
Broer Jan Maertensz volgt op 28 oktober 1595 met een 
zelfde verklaring.22

3.  Vermoedelijk Joris Lambrechtsz, volgt IIb.
Uit het tweede huwelijk:
4.  Cornelis Lambrechtsz, volgt IIc.
5.  Isaack Lambrechtsz, volgt IId.
6.  Jacob Lambrechtsz, volgt IIe.
7.  Lambrecht Lambrechtsz, volgt IIf.

IIa.  Swerus (Asswerus) Lambrechts van der Wel, mr. chirurgijn 
te Delft en pontgaarder, overleden tussen 1572 en 1574.23 
Hij trouwt (1) N.N.; trouwt (2) Anna Jansdr; zij testeert 25 
maart 1599 (als wed. van Asswerus Lambrechtsz van der 
Wel), wonend als weduwe in 1601 in het St. Anna convent te 
Delft24, begraven Delft 12 september 1601.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Lambrecht Sweersz van der Wel, vermeld weeskamer 

vóór 1618.25

Uit het tweede huwelijk:
2.  Pietergen Assuwerusdr (Swyers, Zweerts), erfgena-

me van haar moeder 19 juli 1596, woont in dec. 1601 
als weduwe samen met haar moeder in het St. Anna 
convent26, begraven Delft 27 december 1613. Zij trouwt 
(huw. voorw. Delft 2 november 157727, (Pietertgen ge-
assisteerd door haar moeder Anna Jansdr, wed. van 
Lambrecht Sweersz van der Wel) Jacob Cornelis van 
Moerkercken, koopman, veertigraad in 1573, schepen 
1573, weesmeester 1578, burgemeester in 1577, 1579-
1582, 1584-1587, 1590 van Delft, testeert met zijn vrouw 
18 jan. 157628, gecommitteerde Raad van Holland in het 
Zuiderkwartier 1593-1595, 1595 wonend in ‘Den Buijs’, 
begraven Delft (Nieuwe Kerk) 23 maart 1595, zoon van 
Cornelis Jacobsz (van Moerkercken), vroedschap van 
Delft, en Geertruid Beukelsdr van der Burch.

3.  Marritgen Asswerusdr, als jd. wonend aan de Koorn-
markt 1591 en 1596, op 25 maart 1599 erfgename van 
Anna Jansdr (dan weduwe van Asswerus Lambrechtsz 
van der Wel en wordt Jan IJsbrantsz vermeld als haar 
zaliger schoonzoon).29 Zij trouwt (1) Delft 10 februari 
1591 mr. Jan IJsbrantsz, als jm. chirurgijn, wonend Turf-
markt 1591, 1597 wonend op de Koornmarkt, begraven 
Delft 19 juni 1597, ondertrouwt (2) Delft 22 september 
1602 (met attestatie van Rotterdam) Pieter Adriaensz 
Bras, weduwnaar van Grietgen Hendriks, wonend te 
Rotterdam.

4.  IJtgen (Ytghen) Asswerusdr, erfgename op 19 juli 1596 
van haar moeder, wonend ‘in De Gulden Buys’ 1594, 
trouwt Delft (ondertrouw ald. 20 augustus) 6 septem-
ber 1594 Olivier Hubrechtsz. wonend te Haarlem 1594.

http://www.archief.delft.nl/search.aspx?lang=nl&verder=Lambrecht| Lambrechtsz| van der| Wel
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5.  Machtelt Asswerusdr (Swieren), erfgename op 19 juli 
1596 van haar moeder,als jd. wonend aan de Geerweg 
1603, aan de Buitenwatersloot 1636, trouwt (1) Delft 
27 april 1603 (met attestatie van Den Haag) Arent Pie-
tersen Breeckhout, weduwnaar wonend Den Haag, ley-
decker, ondertrouwt (2) Delft 13 september 1636 (att. 
gekregen om buiten te trouwen) Bartelmees Jansz 
Kuijst, weduwnaar aan de Buitenwatersloot.

IIb. Joris Lambrechtsz van der Wel, jong gestorven, zijn be-
staan blijkt uit de vermelding van zijn zoon, die in 1589 
woonde aan de Koornmarkt in ‘de Schaer’ bij zijn oom Lam-
brecht Lambrechtsz van der Wel, waarschijnlijk omdat zijn 
ouders overleden waren. Zijn nakomelingen voeren het wa-
pen zonder breuk waaruit heraldisch de conclusie getrok-
ken kan worden dat zijn ouders uit het eerste huwelijk van 
Lambrecht Sweerts stammen.
Uit dit huwelijk:
1.  Adriaen Jorisz, volgt IIIa.

IIIa. Adriaen (Arij) Jorisz van der Wel, (bij ondertrouw Adriaen 
Jansz genoemd), als jm. wonend aan de Koornmarkt in de 
brouwerij ‘de Schaere’ 1589, doopget. Delft 12 september 
1618 bij Adriaen kind van Gerrit Adriaens Vockestaert en 
Neeltgen Jacobs, doopget. Delft 7 nov. 1621 bij Ida, doch-
ter van Heijndrick Vockestaert, begraven Delft (Nieu-
we Kerk) 1 maart 1629. Hij ondertrouwt Delft 6 augustus 
1589 Annetje Adriaensdr Vockestaert, als jd. wonend aan 
de Koornmarkt in het huis met de naam ‘Vliegende Hart’ 
1589, begraven Delft (Nieuwe Kerk) 14 juni 1645, dochter 
van Adriaen Jansz Vockestaert, korenkoper, en Aagje Cor-
stiaensdr.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerard Adriaensz, volgt IVa.
2.  Jannetgen Adriaensd, doopget. Delft 24 mei 1648 bij 

Pierijntgen, en op 12 juli 1651 bij Adriaen, kinderen van 
Gerrit van der Wel en Elisabeth Velsenaer, doopget. 
Delft 28 maart 1656 bij Anna, dochter van Cesar van 
Leeuwen en Anna van Leeuwen.

3.  Jacob Adriaensz, doopget. Delft 15 juni 1642 bij Adriaen, 
zoon van Gerrit van der Wel en Pierijntge Coeckebac-
ker, doopget. Delft 12 juli 1651 bij Adriaen, zoon van Ger-
rit van der Wel en Elisabeth Velsenaer, doopget. Delft 
28 maart 1656 bij Anna, dochter van Cesar van Leeu-
wen en Anna van Leeuwen.

IVa. Mr. Gerard (Gerrit) Adriaensz van der Wel, heer van Wou, 
geboren 1610, notaris te Delft 1633-166730, beëdigd te Delft 
14 januari 163331, laatste akte is in 167532, rentmeester van 
het Heilige Geest Zusterhuis en Meisjeshuis 1639-1676, 
wonend aan de Koornmarkt in het Witte huis 1638, 1647, 
1654, vroedschap van Delft 1667, afgezet 1672, herbe-
noemd 1679, weesmeester 1671, 1672, schepen 1680 van 
Delft, vaandrig 1674, 1676, overleden 21 sept. 1685, begra-
ven Delft 25 sept. 1685 met 16 lijkdragers en 16 flambouw-

dragers. Hij trouwt (1) Delft (ondertrouwt ald. 15 mei 1638) 
30 mei 1638 met Perina (Prijntgen) Cornelisdr Koukebak-
ker (Koeckebacker), als jd. wonend aan het Oude Delft 
1638, begraven Delft (Nieuwe Kerk) 5 juli 1642, dochter van 
Cornelis Leendertsz Koukkebakker en Jannetje Moreau, 
trouwt (2) Delft (ondertrouw ald. 3 augustus 1647, Rotter-
dam 4 augustus 1647) 20 augustus 1647 Elisabeth Gerrits-
dr Velsenaer, als jd. wonend te Rotterdam 1647, geboren 
1627, begraven Delft (Nieuwe Kerk) 18 mei 1654, dochter 
van Gerrit Pieter Ronaer gezegd Velsenaer en Maertge 
Jans de Raadt.

Den Briel 1651-1652: Gerrit van der Wel betaalt een lijfrente van 
50 ponden per jaar, staande ten lijve van Gerrit Velsenaer. Den-
selven de somme van 50 ponden over twee distijncte lijfrente 
... de eene ten lijve van Anna van der Wel, ende dándere ten lijve 
van Pierijntje van der Wel, etc. Tussen 1666-1685 betaalde hij 
per jaar 50 pond ten lijve Anna, 25 pond ten lijve van Adriaen en 
25 pond ten lijve van Jannetje, zijn kinderen,33 (zie afbeelding 2).

Uit het eerste huwelijk:
1.  Jannetje Gerardsdr, gedoopt Delft 13 maart 1639, overle-

den Den Haag, met de koets naar Delft gebracht, begra-
ven Delft (Nieuwe Kerk) 30 april 1680 met 18 lijkdragers, 
trouwt Delft (ondertrouw ald 6 februari 1672) 24 febru-
ari 1672 met mr. Johan (Jan) Hanedoes, verm. geboren 
Leiden, als jm. wonend te Vlaardingen 1672, advocaat bij 
het Hof van Holland 167035 en secretaris te Vlaardingen 
1670, testeert Den Haag 14 december 167436, doopget. 
Delft 1 december 1682 bij Anna, dochter van Johan An-
thonis Thierens en Maria Gerritsdr van der Wel.

2. Dit wapen werd gevoerd door (IVa) mr. Gerard Adriaensz van der Wel 
(1610-1685), notaris en schepen van Delft. Wapen: in blauw drie zilveren 
scharen met gouden ogen.34
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 Op 26 april 1670 compareerde mr. Johan Hanedoes, 
advocaat ’s Hof van Holland en secretaris van Vlaardin-
gen, mitsgaders Kaerl Duyff, loodgieter, wonende bin-
nen deze stad (= Leiden), gestelde voogden bij de door 
het gerecht gestelde over de minderjarige kinderen 
van Isaack Hanedoes en Hester Hulet, beiden overle-
den binnen deze stad Leiden.37

 Op 20 april 1694 compareerde mr. Johan Hanedoes, ad-
vocaat wonende binnen deze stede (= Leiden) en geeft 
volmacht aan Johan den Blaeuwen, notaris en procureur al-
hier, om voor hem op te treden in het proces dat hij als ‘usu-
fructaris’ van de nagelaten goederen van Anna van der Wel, 
zijn overleden huisvrouw, heeft tegen Cornelis van Midlum, 
predikant op ’s-Graveland, nomine uxoris, als erfgenaam 
van haar zuster Anna van der Wel voornoemd.38

2.  Annetgen Gerardsdr, gedoopt Delft 11 september 1640, 
wonend Koornmarkt 1662, doopget. Delft 1 juni 1678 bij 
Elisabeth, dochter van Johan Anthonis Thierens en Ma-
ria Gerritsdr van der Wel, begraven ’s-Graveland 1698 
(impost ald. 5 november 1698). Zij trouwt Delft (on-
dertrouw ald. 10 juni 1662) 28 juni 1662 ds. Cornelis van 
Midlum (Middelgeest39), geboren Amsterdam ca. 1629 
(19 jaar in 1648), ingeschreven als student Leiden 25 
sep. 164840, ‘dienaar van het goddelijk woord’, predikant 
van ’s-Graveland 1659-170541 , wonend aldaar, begraven 
’s-Graveland 1705 (impost ald. 26 mei 1705, f 30,-).

3.  Adrianus Gerardsz gedoopt Delft 15 juni 1642 (get. Ja-
cob van der Wel), begraven Delft (Nieuwe Kerk) 21 juni 
1642.

Uit het tweede huwelijk:
4.  Perina (Parijntje) Gerardsdr, geboren 20 mei 1648, 

gedoopt Delft 28 mei 1648, (get. Cornelis Leendertsz 
Koekebacker, Sara Cornelisdr Coeckebacker en Jan-
netgen van der Wel). Zij was doopget. te Rotterdam 1 
april 1674 bij Clasina en 31 aug. 1678 bij Johanna, kinde-
ren van Daniel Luffel en Clasina van Bleijswijck en op 
14 mei 1704 eveneens te Rotterdam bij Elisa, dochter 
van Dirck Simius en Elisabeth van Bleijswijck, overle-
den Den Haag 3 januari 1727, begraven Delft (Nieuwe 
Kerk) 10 januari 1727. Zij trouwt Schiedam (ondertrouw 
Delft 8 juni 1669) 26 juni 1669 mr. Adriaen Hugosz van 
Bleyswijck, geboren Schiedam 16 december 1643, in-
geschreven als student te Leiden 166242, advocaat, 
kapitein der schutterij te Schiedam 1668, schepen van 
Schiedam 1669, 1670, secretaris van de Rekenkamer 
van de Staten van Holland 1670, 1672, overleden Den 
Haag 26 november, begraven Delft 1 december 1708 
met 18 lijkdragers en een wapendrager, zoon van Hugo 
Dircksz van Bleijs wijck en Maria Adriaensdr Beijers.

 Adriaen en Pierina testeerden 19 mei 1670, waarbij zij el-
kaar tot universeel erfgenaam benoemen, mits Pierina aan 
de kinderen bij meerderjarigheid of eerder huwelijk 4000 

gulden uitkeert, terwijl indien hij zonder kinderen sterft hij 
legateert aan Dirck van Bleyswijck, zijn broer, zijn biblio-
theek, en aan Clazijna, Maria en Dirck van Bleyswijck, zijn 
zusters en voornoemde broer, samen 4000 gulden en zijn 
kleren.43

5.  Maria Gerardsdr, geboren Delft 13 juli 1649, gedoopt 
ald. 18 juli 1649 (get. Wessel van der Heul en Maria Jans-
dr de Vael), doopget. Delft 20 oktober 1683 bij Sophia, 
dochter van Gerard Waardenburgh en Anna van Leeu-
wen, eveneens doopget. Delft 13 februari 1685 bij Adri-
ana Jacoba dochter van Johannes Jacobse Thierens en 
Margareta van Sonnevelt, overleden Delft 8 februari 
1692, begraven ald. 12 februari 1692. Zij trouwt Delft 
(ondertrouw ald. 18 november 1673) 3 december 1673 
Johan Anthonijsz Thierens, gedoopt Delft 25 november 
1649, brouwer, meester van de Kamer van Charitaten 
1672, vroedschap 1682, schepen 1687-1690, adjunct ter 
dagvaart 1697, weesmeester 1694, 1695, 1699, 1704, 
1705, 1710, 1711, 1714, 1715 van Delft, overman Graan-
markt en eigenaar brouwerij ‘De Vis’ te Delft, wonend 
aan de Voorstraat 1732, overleden Delft. 15 december 
1732, begraven ald. 19 december 1732, zoon van Anthoni 
Thierens en Willemina Croesserdr.44

6.  Adriaen Gerritsz, gedoopt Delft 12 juli 1651 (get. Jacob 
van der Wel, Maria Jans de Raid en Anna van der Wel), 
lid van de scherpschuttersvereniging Diletto Ed Arme 
167345, rentmeester van het Heilige Geest Zusterhuis 
en Meisjeshuis 1677-1687, ongehuwd, wonend in het 
Witte Huijs aan de Koornmarkt 1687, begraven Delft 

3. Dit wapen werd gevoerd door (IVa-6) Adriaen Gerritsz van der Wel 
(1651-1687). Wapen: in blauw drie zilveren scharen.46
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(Nieuwe Kerk) 3 maart 1687 met 16 lijkdragers en 16 
flambouwdragers, (zie afbeelding 3).

7.  Adriana Gerardsdr, gedoopt Delft 6 april 1653 (get. Pie-
ter Velsenaer en Adriana Huijser), verm. begraven Delft 
10 april 1653 (kind van Gerrit van der Wel).

8.  Elisabeth Gerardsdr, gedoopt Delft 10 mei 1654 (get. 
Johan van der Pol, Cornelia van der Heul en Anna 
Roonaert).

IIc.  Cornelis Lambregtsz van der Wel, geboren ca. 1549, brou-
wer47 eigenaar van de brouwerij ‘De Hantbooch’ 1600-
161248, lidmaat april 1574, poorter van Delft 13 mei 157549, 
wonend buiten de Watersloot 1612, benoemd in het colle-
ge ter controle van de ingelanden50, vroedschap van Delft 
1576, 1618, schepen 1578, 1579, 1580, 1582, weesmeester 
1584, burgemeester 1583, 1585, 1586, 1590 van Delft, hoof-
dingeland hoogheemraadschap Delfland 158951, testeert 
Delft 21 aug. 159152, bezit 3 hond op Den Hoorn te Hof van 
Delft vóór 1589 samen met zijn broer Ysack Lambrechtsz 
en de voogden van de weeskinderen van Jacob Lam-
brechtsz, koopt 3 morgen land te Delft 1593, bezit land te 
Loosduinen 1599, overleden 20 november 162153, begra-
ven Delft (Oude Kerk) 23 november 1621. Op 10 april 1622 
en 21 februari 1627 hebben notarissen als executeurs van 
de testamenten van Cornelis Lambrechtsz van der Wel 
als laatste wil een aantal stukken land als gift weg gege-
ven.54 Hij trouwt Christina (Stijntgen) Pietersdr van Dijck, 
overleden 1592, begraven Delft (Oude Kerk)55, dochter van 
Pieter Jan Apersz van Melisdijck en Liesbeth Mattheusdr 
van der Houven.

10 februari 1590: Meester Euwout Robbrechtsz van Schil-
peroert, schout in Vrijenban, met Cors Jansz en Cornelis Wil-
lemsz als gezworenen in dat ambacht, oorkonden dat Govert 
Willemsz Brasser verkocht en overgedragen heeft aan Cor-
nelis Lambrechtsz van der Wel 7,5 morgen land in Vrijenban, 
voormalig bezit van het klooster Koningsveld, op 10 mei 1576 
door Govert Willemsz gekocht van de Staten van Holland, 
waarvoor de verkoper vrijwaring belooft.56

18 mei 1594: Meester Euwout Robbrechtsz van Schilperoert, 
schout in Vrijenban, met Cors Jansz en Arien Lenertsz als ge-
zworenen in dat ambacht, oorkonden dat Dirck Uuttenbroeck 
Jansz verkocht en overgedragen heeft aan Cornelis Lam-
brechtsz van der Wel 3 morgen land in Vrijenban, voormalig 
bezit van het klooster Koningsveld, waarvoor de verkoper vrij-
waring belooft.57

4 juni 1624: Na het overlijden van Cornelis Lambrechtsz van 
der Wel, verkopen Lambert van der Wel, rentmeester, Elijsa-
beth van der Wel en Petronella van der Wel 3 morgen land te 
Vrijenban, huis, brouwerij en erf ‘de Handboog’ in Delft, 8 mor-
gen, 49 roeden weiland ‘Stooffweij’ aan de Buitenweg buiten 
de Schoolpoort.58

6 juni 1624: Item, dezelfde personen als hier boven verkopen 5 
morgen 373 roeden vrij hofland in Hof van Delft en weer wordt 
de ‘Handboog’ huis en erf genoemd,59 (zie afbeelding 4).

Uit dit huwelijk:
1.  N.N. dochter, begraven Delft (Oude Kerk) 8 december 

1612.
2.  Sara Cornelisdr, gaf in het haardstedenregister van 1600 

acht haardsteden en twee ketels en even zoveel eesten 
(droogovens) op in de brouwerij ‘De hantbooch’ aan de 
Koornmarkt 81, eigendom van haar vader Cornelis Lam-
brechtsz van der Wel62, wonend aan de Oude Delft, be-
graven Delft 1 februari 1624, trouwt Tonis Lenaertsz.

3.  Lijsbeth Cornelisdr, wonend in ’t Flueelde Kussen’, over-
leden 14 mei 1627, begraven Delft 16 mei 1627, trouwt 
Daniel Gerritsz van der Buijs.

 Op 15 mei 1615 transporteert Willem Gysbrechtsz aan 
Daniel van der Buys, cornet van de compagnie ruiters 
van de ritmeester van den Doel, een huis en erf met 
toebehoren genaamd ‘de Magdalene’ staande in de 
Boschstrate te Bergen op Zoom voor een bedrag van 
1020 Car. gulden.63

4.  Petronella (Pieternelle) Cornelisdr, wonend aan de 
Koornmarkt 1595, Wijnhaven 1610, Verwerdijk 1650, 
doopget. Delft 29 aug. 1631 bij Elisabeth, dochter van 
Johan Bogaert en Christina Daniels, testeert met haar 
tweede echtgenoot Delft 18 november 161164, begraven 
Delft (Oude Kerk) 9 september 1650, trouwt (1) Delft 
(ondertrouw ald. 9 december 1595) 26 december 1595 
Jan Gerritsz Delff, geboren 1574 (9 jaar in 1583)65, als 
jm. wonend aan de Verwersdijk 1595, zoon van Gerrit 
Jansz Delff, tresaurier-generaal van Holland, en Aecht 
Pietersdr, trouwt (2) Delft 10 oktober 1610 Aelbrecht 
(Aelbert) van Gelder (Gelre), als jm., wonend Delft in ’t 
Hemelrijc 1610, in de Gulden Berch 1611.

4. Dit wapen werd gevoerd door (IIc) Cornelis Lambrechtsz van der 
Wel, (ca. 1549-1621). Op zijn grafsteen werd de dwarsbalk en ster 
weggelaten. Wapen: in blauw een zilveren dwarsbalk beladen met 
een zwarte ster, en vergezeld van drie zilveren scharen60 met gouden 
ogen.61
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5.  Hester Cornelisdr, als jd. wonend aan de Koornmarkt 
1599, trouwt Delft (ondertrouwt ald. 12 september 
1599 en Rotterdam 29 augustus 1599) 14 september 
1599 Jan Geritsz, jm. afk. van Rotterdam.

6.  Maria Cornelisdr, als jd. wonend aan de Koornmarkt 1606, 
begraven Delft 10 oktober 1615, trouwt Schiedam (onder-
trouw Leiden 22 december 1605 en Delft 8 januari 1606) 
15 januari 1606 mr. Johannes Cuchlinius (Keuchlinus), 
geboren Leiden, doctor in de medicijnen, jm. afkomstig 
uit Amsterdam, wonend Schiedam, att. van Schiedam, 
regent Staten college, begraven Leiden 5 juli 1606.

7.  Judith Cornelisdr, jd., doopget. Delft 22 maart 1626 bij 
Cornelis, zoon van Jan Anthonisz Pick en Catharina van 
Kerckhove, trouwt Delft (ondertrouw ald. 14 januari 
1624) 21 januari 1624 met Willem Adriaensz van Kerck-
hoven, jm. wonend aan de Oude Langendijk te Delft 1624.

IId. Isaack (Ysack) Lambregtsz van der Wel, brouwer in brou-
werij den Ring 159866, ontvanger generaal van de impost 
op bier 157667, diaken 1578 en 158468, vroedschap van Delft 
1585, binnenhavenmeester 1585, verkocht als ontvanger van 
de gemenelandsmiddelen lijf- en losrente in 1587, 158869, 
schepen 1597, 1599, 1600, 1602, 1604, 1605, 1606 van Delft, 
regent Oude Gasthuis 1598, getuige bij huwelijkse voor-
waarden op 7 juli 159570, wonend naast het weeshuis 1623, 
begraven Delft 7 oktober 1624 (als Jasack Lambrechtsz van 
der Wel). Hij trouwt Adriaentgen Dircx Uijtenbrouck, op 8 
mei 1609 vermeld i.v.m. lijfrentebrieven71, begraven Delft 
(Oude Kerk) 7 mei 1620 als huisvrouw van Isaack Lambertsz 
van der Wel, dochter van Dirck Dircksz Uijtenbrouck en Fijt-
gen Jacobsdr.

Isaac Lambrechtsz van der Wel koopt 2 juli 1591: huis en erf aan 
de Oude Langendijk van Steven Stoffelsz.72

21 april 1592: Ysaack Lambrechtsz van der Wel verkoopt aan 
Claes Willemsz, lakenbereider, een huis en erf aan de Oude 
Langendijk genaamd Sinte Niclaes, waarbij bepaald wordt dat 
de noordgevel een gemeenschappelijke muur is, dat de loods 
bij het turfhok door de verkoper afgebroken moet worden, 
waarvoor Ysaack Lambrechtsz met Dirck Uuytenbrouck Jansz 
en Lambrecht Lambrechtsz van der Wel vrijwaring belooft.73

Schiedam 27-05-1605: Isack Lambrechtsz van der Wel en 
Heijndrick Fransz Duijst van Voorhout brouwers te Delft, 
erfgenamen nomine uxoris elk voor 1/7 part in de boedel van 
zaliger Dirck Jansz Vuijtenbrouck en Annitgen Pietersdr, in le-
ven wonende te Delft, mitsgaders elk voor 1/5 part in 1/7 part 
in de voorsz. boedel als erfgenamen van Jacob Dircxz Vuij-
tenbrouck, hebben getransporteerd aan de weesvaders t.b.v. 
de weesarmen van Schiedam een kustingbrief sprekende op 
Cornelis Dircxz Manezee tapper als principaal, Nisius Gerritsz 
Stockhouwer en Arijen Dircxz, metselaar aan de Gasthuislaan 
te Delft, als borgen, inhoudende nog £ 1.220, te betalen met f 120 
per jaar volgens de kustingbrief in dato 13 april 1587.74

Schiedam 8 mei 1609: Uit de boedel van zaliger Dirck Dircxz 
Vuijtenbrouck en Fijtgen Jacobsdr is getransporteerd aan 
Crijntgen Dircx Vuijtenbroucxdr, 3 lijfrentebrieven en de helft 
van een losrentebrief, als eerst een lijfrentebrief van f 6 per 
jaar op de stad Delft, staande ten lijve van Adriaentgen Dir-
cxdr Vuijtenbrouck wonende te Delft, gehuwd met Isaac Lam-
brechtsz van der Well, in dato 11 oktober 1564, voor de somme 
van f 1875, (zie afbeelding 5).

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):
1.  N.N., begraven Delft (Oude Kerk) 14 mei 1594 kind van 

IJsaack Lambrechtsz van der Wel.
2.  Marijtgen Isaacksdr, begraven Delft (Oude Kerk) 5 fe-

bruari 1622.
3.  Pietergen Isaacksdr, begraven Delft (Oude Kerk) 23 

juni 1624.
4.  Lambrecht Isaacksz, baljuw, ongehuwd overleden.51

5.  Dirck Isaacksz, mr. chirurgijn77 verbonden aan het Gast-
huis, in juni 1617 gaf het stadsbestuur hem toestemming 
om bij Barbar, de vrouw van de tamboerijn van de Franse 
compagnie soldaten, een borst af te zetten in aanwezig-
heid van doctoren en hoofdlieden van het chirurgijnsgil-
de.78 Operatieve ingrepen zoals bijvoorbeeld een keizer-
snede en een borstoperatie, waarbij de kans groot was 
dat de patiënt ten gevolge van de ingreep kwam te over-
lijden, mochten pas uitgevoerd worden nadat de stedelij-
ke overheid hierin had toegestemd. Hij staat afgebeeld 
op het schilderij ‘De anatomische les’ van Willem van der 
Meer, geschilderd door Michiel van Miereveld in 1617. Be-
graven Delft (Oude Kerk) 13 februari 1625, wonend aan het 
Oude Delft naast het weeshuis 1625, (zie afbeelding 6).

6.  Anneken Isaacksdr, als jd. wonend aan de Oude Lan-
gendijk 1609, begraven Delft 29 november 1642. Zij 
trouwt Delft (ondertrouw ald. 1 maart 1609) 3 maart 
1609 Adriaan Raes, jm. afk. uit Dirksland, mr. chirurgijn 

5. Dit wapen werd gevoerd door (IId) Isaack Lambrechtsz van der Wel 
(ca. 1550-1620). Van hem is ook een waszegel aanwezig. Wapen: in 
blauw een zilveren dwarsbalk beladen met een zwarte ster, en verge-
zeld van drie geopende zilveren scharen.76
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wonend aan de Choorstraat, (hij trouwt (2) Delft 16 de-
cember 1643 met Maria Thols).

7.  Pieter Isaacksz, als jm. wonend te Amsterdam 1612, te 
Delft naast het weeshuis 1624, ondertrouwt Delft 9 de-
cember 1612 Welmoet Claesdr, als jd. wonend te Edam 
1612.

8.  Dr. Johan (Jan) Isaacksz, volgt IIIb.
9.  Agatha Isaacksdr, als jd. wonend Den Haag, trouwt 

Delft (ondertrouw ald. 11 oktober 1625) 26 oktober 1625 
met Vincent Cornelisz Benninck, als jm. wonend te Den 
Haag 1625.

10.  Jannetge Isaacksdr.79

11.  Ariaentge Isaacksdr80 krijgt een legaat volgens het tes-
tament van haar tante Aechte Dirckdr Uitenbroucken, 
zuster van haar moeder 17 mei 1612.81

IIIb. Dr. Johan (Jan) Isaacksz van der Wel, doctor in de medi-
cijnen, wonend aan de Oude Langendijk te Delft 1621, aan 
de Jacob Gerritstraat 1630, afgebeeld op het schilderij 
‘De anatomische les’ van Willem van der Meer, doopget. 
Delft 8 april 1626 bij Assuerus, zoon van Joost van Moer-
kercke en Gijsbrechtgen Lo(o)desteijns, testeert Delft 12 
mei 162682, begraven Delft (Oude Kerk) 18 mei 1630, trouwt 
Delft (ondertrouw ald. 9 januari 1621) 24 januari 1621 Petro-
nella (Pieternelle) Jacobsdr van Moerkercken, jd. wonend 
aan de Geerweg 1621, moeder van het Oude Mannen- en 
Vrouwenhuis 1629, begraven Delft (Oude Kerk) 20 januari 
1634, dochter van Jacob Cornelisz van Moerkerken, bur-
gemeester van Delft en Pietergen Assuwerusdr (Swyers, 
Zweerts) (van der Wel), (zie afbeelding 7).

Uit dit huwelijk:
1.  Jacob Janz, gedoopt Delft 15 augustus 1623 (doopget. 

Isaak Lambrechtsz van der Wel en Barbara van Ransdr 
Haus (Hans).

IIe.  Jacob Lambrechtsz van der Wel, brouwer in de brouwerij 
‘de Slange’ te Delft, gekocht van zijn zwager Gerrit Jansz 
Delff in 1579, gelegen aan het Oude Delft oz, nummer 
74-74a (hoek Nickersteeg), vermeld als erfgenaam van 
zijn moeder in het testament van zijn broer Lambrecht 
Lambrechtsz van der Wel. Met zijn broers Cornelis en 
Lambrecht, getuige bij de huwelijkse voorwaarden van 
Jan Geritsz en Marritgen Hartochsdr 22 december 157983 

en op 2 november 1577 bij Pietertgen Swerendr en Ja-
cob Cornelisz van Moerkercken. Op 17 september 158184 

en 5 november 158385 is hij weer getuige bij huwelijkse 
voorwaarden , overleden vóór 1589 (de voogden van zijn 
weeskinderen vermeld bij een transport). Hij trouwt Ja-
coba Jansdr Ackersdijck, brouwster; zij wordt vermeld 
in het haardstedenregister van 1600 als eigenaar van de 
brouwerij ‘de Slange’ met daarin 6 haardsteden, 2 ketels, 
2 eesten86 en verhuurt het achterhuis van de brouwerij 
aan het Oude Delft met daarin 2 haardsteden87, verkoopt 
huis, brouwerij ‘de Slange’ aan de koornmarkt en een mo-
len op 25 november 160988, begraven Delft (Oude Kerk) 
27 december 1625 (als Jacoba Jansdr geweesde brouw-
ster in de Slange), dochter van Jan Joosten Ackersdijck, 
brouwer en schepen van Delft, en Aechtgen Gerritsdr 
Storm.

6. Dirck Isaacksz van der Wel. Fragment uit 
Anatomische les van Dr. Willem van der Meer, 
1617, van Michiel van Mierevelt. Collectie Muse-
um Prinsenhof Delft.

7. Dr. Joan Isaacksz van der Wel. Fragment uit Anatomi-
sche les van Dr. Willem van der Meer, 1617, van Michiel 
van Mierevelt. Collectie Museum Prinsenhof Delft.
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4 augustus 1579. Gerrit Jansz Delff verkocht aan zijn zwager 
Jacob Lambrechtsz een huis, erf en brouwerij met een molen 
genaamd De Slanghe, gelegen aan de westzijde van de Koorn-
markt, aan de noordzijde grenzend aan het huis en erf van Ja-
cob Jansz zeilmaker, aan de zuidzijde aan het huis en erf van 
Pieter Foppesz pondgaarder, waarvoor Gerrit Jansz met Ja-
cob Cornelisz van Moerkerken, burgemeester, en Pieter Jansz 
brouwer vrijwaring beloven.89

Uit dit huwelijk:
1.  Lambrecht Jacobsz, afk. uit Delft, wonend Amsterdam, 

ondertrouwt Delft 1 juli 1595 als jm. Aeghgen Hans 
Muijlkens, weduwe van Cornelis Gerritsz Preekstoel, 
wonend te Amsterdam.

2.  Maritgen Jacobsdr, als jd. wonend aan de Koorn-
markt 1602, begraven Rotterdam 14 februari 1638, 
trouwt Delft (ondertrouw Rotterdam 24 novem-
ber 1602) 8 december 1602 Herman Matthijsz van 
Wielick, jm., wonend Rotterdam, ijzerkramer, later 
brouwer in de brouwerij van Bell tot 1630, raad in de 
vroedschap 1618-1646, weesmeester 1618, 1623, 1624, 
burgemeester 1619, 1620 van Rotterdam, bewind-
hebber van de VOC, kamer Rotterdam 1619-1649, 
boonheer 1621, 1623, 1627, 1629, 1631, 1632, 1634, 1637, 

schepen 1622, 1628, gedeputeerde ter dagvaart 1622, 
1624, 1625, gecommitteerde raad 1625-1628, fabriek-
meester 1629, 1630, baljuw en dijkgraaf van Schieland 
1630-1646, kerkmeester 1643, 1644, overleden Rot-
terdam 23 augustus 1646, begraven Rotterdam 26 
augustus 1646, zoon van Mathijs Evertsz Wielick en 
Maritge Fransdr.90 Hij was eigenaar van huizen en 
landerijen die na zijn dood wegens schulden verkocht 
moesten worden.

3.  Jan Jacobsz, volgt IIIc.
4.  Aechgen Jacobsdr, als jd. wonend aan de Koornmarkt, 

trouwt Delft (ondertrouw ald. 19 juli 1609) 29 juli 1609 
Abraham Arents Betius, jm., wonend Oude Langendijk.

5.  Joost Jacobsz, vermeld op 17 september 1611, als zijnde 
in Oost-Indië, vermoedelijk daar overleden.91

IIIc. Jan Jacobsz van der Wel, apotheker, wonend aan de Koorn-
markt 1606, de apotheek is gevestigd aan de Hippolytus-
buurt oostzijde in het huis met de naam ‘De Kandelaer’. Hij 
was lid van het St. Nicolaas Gilde en werd in de periode 
1626-1642 herhaaldelijk gekozen tot hoofdman van het gil-
de92, bij bepaalde gelegenheden leverde hij op kosten van 
dit gilde marsepein blijkens de rekening van 1628. Hij treedt 

8. Michiel van Mierevelt: anatomische les van Dr. Willem van der Meer, 1617. Collectie Museum Prinsenhof Delft. De tweede van linksboven is Dirck van 
der Wel en rechts achter de schaal is dr. Johan van der Wel.
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op als gemachtigde voor zijn moeder Jacoba Jansdr, wed. 
van Jacob Lambertsz van der Wel in 1609 betreffende de 
verkoop van een huis, erf en brouwerij met molen genaamd 
de Slange, gelegen aan de westzijde van de Koorn markt93, 
en regelt de nalatenschap voor Petronella van der Wel, wed. 
van Cornelis van de Meer, als erfgenaam van Gerrit Arijensz 
van der Meer, haar oom, doopget. Delft 22 augustus 1638 
bij Jacobus zoon van Hendric Jacobsz en Gijsjen Jacobs. Hij 
verkoopt zijn huis te Rotterdam staande in het Westnieuw-
lant voor een bedrag van 8450 gulden94, begraven Delft 26 
maart 1649. Hij trouwt Delft 20 augustus 1606 als jm. Ma-
ritgen Davids, jd., afkomstig uit Monster, wonend aan de 
Hippolytusbuurt, begraven Delft 17 april 1636.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacobus Jansz, gedoopt Delft 14 oktober 1626 (get. Jan 

de Bleu, Jeremias van Stralen, Marijtgen Jacobs en Pie-
tergen Jacobs).

IIf.  Lambrecht (Lambart) Lambrechtsz (Lambartsz) van der 
Wel, brouwer in ‘De Schaer’ aan de oostzijde van het Oude 
Delft te Delft (1577), dit huis liep van de Koornmarkt tot aan 
het Oude Delft, testeert 16 september 1577 en benoemd 
zijn moeder Jannetge Jansdr en zijn drie broers Corne-
lis, Jacob, en Isaack Lambrechtsz, tot zijn erfgenamen95, 
vermeld in het haardstedenregister van 1600 met zijn 
brouwerij ‘De Schaer’ met daarin twee haardsteden twee 
brouwketels en twee eesten96, wonend Oude Delft 1611, 
wijnkoper in Rochel, testeert Delft 9 april 1583.97 Hij was 
verschillende keren getuige bij het opmaken van de hu-
welijkse voorwaarden 14 sept. 158498, 5 april 158899, 4 juli 
1595100 en 7 juli 1595101, begraven Delft 4 november 1624. Hij 
trouwt (1) Catharina (Cathalijnen) Jans van Hauten (de Hae-
sen), begraven Delft 13 december 1608, trouwt (2) Delft 14 
maart 1611 (huw. voorw. 8 maart 1611102) Jannecken Claes 
van Overvest, koopt huis en erf ‘Rochel’ aan het Oude Delft 
16 april 1619103 (zij trouwt (1) Delft 9 november 1603 Corne-
lis Wijbrantsz (Wibransen) van der Zom, wonend Markveld 
1603). Zij zijn beiden doopgetuige op 27 mei 1612 te Noot-
dorp, als zwager en zuster, bij Cornelis, zoon van Aghtge 
Claesdr, (zie afbeelding 9).

16 sept. 1577: Testament van Lambrecht Lambrechtsz van der 
Wel, zoon van Lambrecht Sweertsz van der Wel, in zijn leven 
brouwer te Delft in ‘die Schaer’, geprocureert bij Jannetgen 
Jansdr, legateert 100 pond groot vlaams aan Jannitgen Jansdr, 
zijn beminde en lieve moeder, en bij gebreke daaraan dezelf-
de 100 pond groot vlaams aan Cornelis, Jacob en IJsaack van 
der Wel Lambrechtszonen, zijn broeders of hun kinderen en 
niemand anders. Getuigen Jacob Cornelisz van Moerkercken 
(de aanstaande nicht van Pietergen Swerendr) en mr. Hartoch 
Hartochsz, zuivelverkoper.104

Uit dit huwelijk:
1.  Isaack Lambrechtsz, doopget. 15 augustus 1623 bij Ja-

cob, zoon van zijn broer Johannes van der Wel en Pie-
tertgen Jacobs.

2.  Johannes Lambrechtsz, doopget. Delft 30 december 
1640 bij Joannes, en op 2 december 1644 bij Johannes, 
zonen van Marcelis van Herpen en Jannetgen Verdelft.

3.  Pieternella Lambrechtsdr, zij is doopgetuige te Noot-
dorp 27 mei 1612 bij Sara, dochter van Voppe Goris en 
Trijntgen Claesdr, doopget. Delft 24 augustus 1636 bij 
Johannes en op 30 december 1640 bij Joannes, zonen 
van Marcelis van Herpen en Jannetgen Verdelft, be-
graven Delft 9 juli 1644, trouwt Cornelis van der Meer, 
geboren 1 maart 1576, konvooimeester op Delfsha-
ven, overleden Delft 20 januari 1613, zoon van Cornelis 
Adriaensz van der Meer, alias Musius, brouwer en bur-
gemeester te Delft en Cornelia Maertensdr Storm.

4.  Jannitgen Lambrechtsdr, begraven Delft (Oude Kerk) 
25 septeber 1646.

5.  Jacoba Lambrechtsdr, jd. wonend aan de Hippolytus-
buurt 1618, ondertrouwt Delft 18 november 1618 Oli-
vyer Jansz Masckarier, jm. van Enkhuizen, wonend Hip-
polytusbuurt te Delft 1618.  <<
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Portret

De foto is in 1872 of 1873 gemaakt door een onbekende foto-
graaf, wellicht bij het vertrek van het gezin naar Waardenburg, 
waar het van 1873-1880 woonde. Door de vroege dood van 
beide ouders viel het gezin uiteen en werden de bezittingen 
waarschijnlijk opgekocht. Zoon Lo vond dit portret terug op 
een antiekmarkt.

Ruud Poortier

Lodewijk Nicolaas de Graaf, geboren Schuddebeurs, gem. 
Noordgouwe 5 oktober 1845, hovenier, tuinder, overleden Den 
Haag 12 augustus 1889, zoon van Nicolaas de Graaf en Louisa 
Orth, trouwt Den Haag 2 augustus 1871 Hendrika van der Post, 
geboren Den Haag 10 april 1841, overleden aldaar 17 april 1890, 
dochter van Jesaias van der Post en Johanna Kruyt.

Lodewijk Nicolaas de Graaf 
en Hendrika van der Post

Uit dit huwelijk:
1.  Louise (1872-1889), ook op de foto.
2.  Jezajas (1873-1948, mijn grootvader).
3.  Nicolaas (1875-1896).
4.  Johanna Hendrika (1876-1947).

5.  Dorothea Suzanna (1879-1972).
6.  Lodewijk Nicolaas (1880-1965).
7.  Hendricus (1882-1883).
8.  Hendricus (1884-1900).
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Digitaal Voor deze rubriek komen artikelen in aanmerking die iets van doen hebben 
met digitale ontwikkelingen in de genealogie of met daaraan gerelateerde 
wetenswaardigheden. Bijdragen kunnen per e-mail worden aangeleverd op het adres 
GNredactie@ngv.nl onder vermelding van ‘Digitaal’. 

In musea liggen voorwerpen van en over uw voorouders en 
hun tijdgenoten. Zaken die een beeld geven van de tijd waarin 
ze leefden en hoe. Die vertellen wat er speelde, hoe de mode 
was, welke rampen en festiviteiten men meemaakte en welke 
ziektes in die tijd voorkwamen. In de musea vindt men gereed-
schappen die men gebruikte, het speelgoed dat men had en de 
vaar- en voertuigen waarmee men zich verplaatste. Derhalve 
bieden ze veel achtergrondinformatie ten behoeve van uw 
historisch en genealogisch onderzoek en u kunt hiermee het 
verhaal over uw voorouders mooi aankleden.
Musea verzamelen zaken van uiteenlopende aard: kleding, 
meubilair, letterlappen, behang, scheepsbenodigdheden, (mo-
dellen van) schepen en voertuigen, schilderijen, globes, kaar-
ten, textiel, tekeningen, compagnielijsten, goud en zilver, sie-
raden, munten, servies, enz. Minder voor de hand liggend zijn 
oorkonden, diploma’s, naamlijsten van (bijvoorbeeld) zeilwed-
strijden en van hardrijderijen op de schaats en scheepsjourna-
len. Dingen die voor de genealoog erg interessant kunnen zijn.

Deed uw voorouder mee aan zeilwedstrijden, schaatste hij/zij, 
waren ze schipper of maakte ‘oma’ zo’n prachtige letterlap? 
Allemaal vragen waarop musea u een antwoord kunnen geven.
Uiteraard vertelt elk museum zijn eigen verhaal: in materiële 
zaken, in geschiedenis en in verhalen.

Naast hun uitstalling ter plekke ontsluiten musea in toene-
mende mate hun collectie digitaal en stellen ze deze via inter-
net beschikbaar, zodat u thuis in hun verzameling kunt zoeken. 
U kunt zoeken op voorwerpen, maar ook in databases over 
bijvoorbeeld zeelieden, scheepsjagers, lijsten van wedstrijden 
en scheepsliggers.

Uiteraard zijn de door mij genoemde websites en musea 
slechts een kleine selectie. Hierbij heb ik geprobeerd musea 
te kiezen met voorwerpen/collecties die lezers uit het gehele 
land kunnen aanspreken of waarop ze iets over hun eigen fami-
lie zouden kunnen vinden.
Websites voegen steeds gegevens uit hun collectie toe, de 
aantallen in dit artikel zullen dus iets afwijken. Een pad, de te 
volgen weg op de pc, wordt aangegeven door middel van schui-
ne streepjes. Dus: start/bureau/musea/collectie.
Om niet te verdwalen in de veelheid van musea (sites) heb ik 
een indeling gemaakt, deze is echter grensoverschrijdend. 
Zo geeft scheepvaart niet alleen boten en daaraan verwante 
items, maar ook informatie over hoe de varende mensen leef-
den en waar ze woonden.

Verzamelpagina’s om een museum te vinden

Www.museum.startpagina.nl geeft honderden musea, inge-
deeld per provincie en met erachter de plaats waar ze zich 
bevinden. Ook musea in het buitenland zijn vertegenwoordigd.
Www.museum.besteoverzicht.nl bevat links naar honderden 
musea in Nederland, over allerlei onderwerpen en voorwer-
pen. Een paar onverwachte, die ik tegenkwam: aboriginal 
art-museum, brilmuseum, draaiorgelmuseum, havenmuseum, 

juttersmuseum, kermismuseum, kriminaliteitsmuseum, merk-
lappenmuseum, naaimachinemuseum, persmuseum, speel-
klokmuseum, tassenmuseum, veeteeltmuseum en woonboot-
museum.
Niet al deze musea hebben hun collectie digitaal ontsloten, 
maar mogelijk geeft het u inspiratie.

Digitaal naar musea: op zoek naar ons erfgoed

1. Voorwerpen die onze voorouders gebruikten, met toestemming gehaald van de website van het Fries Museum Leeuwarden
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Scheepvaart
Met www.maritiemdigitaal.nl is de gezamenlijke database 
van een aantal maritieme musea ontsloten. U kunt zoeken 
naar voorwerpen en literatuur die zich in deze musea bevin-
den, totaal 849.573 objecten en titels. U heeft de keuze uit 
scheepsmodellen, schilderijen, foto’s, drukwerk, cartografie, 
technische tekeningen, instrumenten, bibliotheek, kunst-
nijverheid, manuscripten enz., maar u kunt ook de volledige 
collectie in één keer doorzoeken. Na het invullen van uw zoek-
term verschijnen de treffers, meer gegevens over een object 
krijgt u door met de muis boven de afbeelding te gaan staan. 
Na aanklikken van het plaatje krijgt u: afbeelding, titel, inven-
tarisnummer, in welk museum het zich bevindt, datum en om-
schrijving. Via Informatie, Bezoek eens een museum wordt u 
doorverbonden met de websites van twintig maritieme musea 
in Nederland. U kunt in de toekomst ook zoeken in de liggers 
van de Scheepsmetingsdienst, de landelijke overheidsdienst 
die belast was met het bijhouden van de registratie van alle 
nieuwgebouwde binnenschepen. Hierin staan de afmeting van 
het schip, het bouwjaar, de werf, opdrachtgever en eigenaar. 
Er wordt hard gewerkt aan het digitaliseren van deze regis-
ters (periode 1899-1995) met de bedoeling ze via de website 
doorzoekbaar te maken, met daarbij de scans van de originele 

liggers. Mogelijk krijgt u dan antwoord op uw vragen over de 
geschiedenis van een schip, welke schepen uw voorouders 
bezaten en hoe groot dat schip was. Op de website staan ook 
blogs, verwijzingen naar tijdschriften en nieuwtjes. Let wel: 
uit andere musea zijn alleen de aan de zeevaart gerelateerde 
items in de zoekmachine opgenomen. Voor de ‘eigen’ collectie 
dient u de plaatselijke website te raadplegen.
Zie voor een andere zoekmogelijkheid voor scheepsliggers 
Column nr. 32, april 2013 op www.ngv.nl.

Het Veenkoloniaal Museum in Veendam (www.veenkoloniaalmu-
seum.nl) geeft een document in pdf-formaat met 3435 namen 
van scheepsjagers: mannen die met of zonder paard de (turf-) 
schepen in de veenkoloniale wateren voorttrokken. Te verkrijgen 
via Collectie/Scheepvaart/Scheepsjagers (onder Zie ook). U 
krijgt het nummer van de penning, naam, woonplaats, bijzonder-
heden en gemeente. Verder op deze site informatie over scheep-
vaart, vervening en (landbouw)industrie van de Veenkoloniën.

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum is gevestigd in middel-
eeuwse panden in de stad Groningen en geeft een overzicht 
van vijftien eeuwen maritieme historie. Het vertelt over de 
schepen, de bemanning, het varen en de cultuur er omheen. 

2. Zoeken op www.google.nl op de trefwoorden Musea Nederland leverde bijgaande afbeelding op

3. Mijn voorvader Johan Antoni Kuen (Keun) in de monsterrollen
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Over het huis van de schipper en over de inhoud van de zee-
manskist. Van Utrechts schip, de Hanzekoggen, turfschepen, 
Oostzeevaarders en de Groninger kustvaart. Op hun website 
www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl kunt u bovendien zoe-
ken in een database: monsterrollen met 77.043 records van 
34.552 zeelieden en 17.098 vermeldingen van 4.935 schepen. 
U kunt zoeken via de familienaam, scheepsnaam en/of woon-
plaats. Het bestand is te bereiken via Collectie en Onderzoek/
Onderzoek/Monsterrollen. In de lijst met gevonden treffers 
een naam aanklikken geeft informatie over het schip en zijn 
bemanning. Meer over de database staat onder Achtergrond. 
Met deze documenten kon de kapitein aantonen wie zijn be-
manningsleden waren. Onder Onderzoek kunt u ook een inven-
tarisatie vinden van rolpalen (Rolpalenproject). Deze objecten 
stonden langs kanalen en trekvaarten en dienden voor het 
geleiden van jaaglijnen van trekschuiten. De verdeling van de 
palen is per provincie, genoemd wordt de plaats waar de paal 
staat, met een uitgebreide beschrijving en foto. Voor het bekij-
ken van de fotocollectie en scheepsbouwtekeningen (meren-
deels twintigste eeuw, index op de site) dient u het museum 
te bezoeken.

Op www.friesscheepvaartmuseum.nl kunt u zoeken in de bijna 
volledige collectie voorwerpen die in het museum in Sneek 
aanwezig is. Dit museum geeft u een beeld van de (Friese) 
scheepvaart van de zeventiende tot de twintigste eeuw, de 
watersport van de negentiende en twintigste eeuw en van de 
leefcultuur van kooplieden en schippers uit de Friese Zuid-
westhoek. U vindt in de collectie scheepsmodellen (er zitten 
juweeltjes tussen), stijlkamers, zeemanssouvenirs, schilde-
rijen, onderdelen van schepen, zilver, foto’s, lijsten van hard-
rijderij op de schaats, naamlijsten loting dienstplichtigen, 
(zilveren) lepels, naamlijsten zeilwedstrijden, harddraverijen, 
beursjes, gereedschap, scheepsbouwtekeningen, schaatsen 
enzovoorts, te veel om op te noemen. Als u met de muis over 
een afbeelding beweegt, wordt er informatie weergegeven: 
naam, plaats en object. Na aanklikken krijgt u een uitgebreide 
beschrijving van het object. In de lijsten worden alle (familie)
namen (met woonplaatsen) genoemd. De maritieme voorwer-
pen kunt u ook zoeken in www.maritiemdigitaal.nl.

Het dagelijks leven

Het Fries Museum (www.friesmuseum.nl) gaat over de Frie-
zen en over Friesland, een eigenzinnig stukje ‘buitenland in 
Nederland’. Over de Friese elf steden en het omringende plat-
teland en over de belangrijke rol die het water daarin speelde. 
Het zwaard van vrijheidsstrijder Grutte Pier, oorijzers, bo-
demschatten uit de Friese terpen, de nalatenschap van Mata 

Hari - de exotische danseres en mogelijke dubbelspion - oude 
kostuums, maar ook hedendaagse beeldende kunst: samen 
vertellen ze het verhaal van Friesland. Het museum beheert 
ruim 170.000 voorwerpen. U kunt digitaal een kijkje nemen in 
de verzameling op www.collectie.friesmuseum.nl. De volle-
dige collectie kunst, cultuur en geschiedenis van deze mooie 
provincie is te doorzoeken, van ruim 10% staat een afbeelding 
op de site. U kunt op naam zoeken of één van de afbeeldingen 
aanklikken, waarna u in het scherm Bekijk alle gerelateerde 
items komt.
In december 2015 heeft het museum het originele document 
gekregen met het doodvonnis van Mata Hari. Hierin staat be-
schreven op grond waarvan de uit Leeuwarden afkomstige 
danseres Margaretha Zelle, zoals ze officieel heette, schul-
dig werd bevonden aan spionage. In 1917 werd ze in Parijs ge-
arresteerd en in hetzelfde jaar ter dood veroordeeld en voor 
het vuurpeloton gebracht. Om het document te zien ‘moet’ u 
op www.google.nl intikken: doodvonnis mata hari. U vindt het 
onder Afbeeldingen.
Bovengenoemd museum beheert ook een unieke collectie 
van ruim 600 Friese letter- of merklappen uit de zeventiende 
tot en met de twintigste eeuw. Deze merklappen waren oe-
fenlappen die vroeger door meisjes van 6 tot 12 jaar werden 
gemaakt om zo te leren hun linnengoed te merken. Ze hebben 
elk hun eigen geschiedenis die iets vertelt over de maakster. 
Het grootste deel (de 444 mooiste) zijn digitaal te zien. U kunt 
onder andere zoeken op naam, jaar en/of herkomst. U krijgt 
dan gegevens en een afbeelding van de lap. Het adres is www.
friesemerklappen.nl.
Ook het Keramiekmuseum Princessehof, eveneens in Leeu-
warden, is onderdeel van het Fries Museum. Via collectie, be-
kijk de collectie is, onder Links (links op de site) hun verzame-
ling te bekijken.

Het Museum Het Grachtenhuis in Amsterdam (www.hetgrach-
tenhuis.nl, ‘Luister naar het verhaal van onze grachten’) is 
gevestigd aan de Herengracht 386. Leer Amsterdam kennen 
van toen tot nu, lees over de stadsuitbreidingsprojecten in de 
zeventiende-eeuwse grachtengordel van Amsterdam, over de 
architecten en de bewoners en bezoek de multimediale en in-
teractieve tentoonstelling. Reis in 40 minuten door 400 jaar 
geschiedenis. Bekijk de bel-étage (stijlkamers) en de bijna tien 
minuten durende film over het ontstaan en inrichten van het 
museum. Op www.digitaalgrachtenhuis.nl kunt u zoeken naar 
bewoners en geschiedenis van de panden. U zoekt in, zoals 
ze zelf zeggen, de meest complete database van de Amster-
damse grachtengordel. Er staan 9688 objecten (gebouwen en 
complexen), 5384 afbeeldingen en 5574 objecten met afbeel-
ding in de database. Zoeken kan op adres of (via Uitgebreid 

4: Voorwerpen die onze voorouders gebruikten, met toestemming gehaald van de website van het Fries Museum Leeuwarden
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zoeken?) op trefwoorden en naam (invullen bij Zoekwoorden 
of Zoekopties). De nadruk ligt op architectuurgeschiedenis, 
ergo niet alle bewoners staan vermeld. Ook makers van schil-
derijen en meubels worden getoond. Heeft u een treffer? Dan 
krijgt u mogelijk na aanklikken van het adres meer informatie, 
zoals bouwjaar, bouwstijl en beschrijving.

Kunst, mode

Een groot deel van de collectie van het Rijksmuseum Amster-
dam is nu voor iedereen gratis digitaal te bewonderen. De 
website www.rijksmuseum.nl heeft 547.035 bekende, onver-
wachte en verrassende beelden om tot in detail op in te zoo-
men en te bewonderen.
Zo kan iedereen deze makkelijk ontdekken en gebruiken. Via 
Collectie/Ontdek de collectie kunt u kiezen tussen Hoogte-
punten (o.a. Topstukken), Blader door de collectie (kunstwer-
ken, Onderwerpen, Stijlen), Verhalen (Tijdlijn geschiedenis, 
Historische personen) en Nu in Rijksstudio’s (Bijzondere ver-
zamelingen). Uiteraard kunt u de gehele database ook in één 
keer doorzoeken. U kunt werken bewaren in uw eigen Rijks-
studio door op het hartje te klikken. Nog niet van alles is 
een afbeelding beschikbaar. Ik zocht op een paar namen van 
voorouders en kreeg enige prachtige portretten van ‘opa’s. 
Aanklikken gaf meer info. Om het werk te downloaden heb 
je een (gratis) ‘Rijksstudio login’ nodig. Wat je daarmee kunt? 
Verzamelen, maken en delen. Aanmelden (gratis) kan met uw 
Facebooklogin en/of met uw e-mailadres.
Het Rijksmuseum heeft het beeldmateriaal van de collectie, voor 
zover daar geen rechten meer op rusten, vrij gegeven in het pu-
blieke domein, in een CC0-licentie. Dat betekent dat u alles kan 
doen met het materiaal dat in Rijksstudio wordt aangeboden.
Voor commercieel gebruik raden ze u aan gebruik te maken van 
Tiff-bestanden die u bij hen kunt aanvragen, de Rijksstudio-site 
verwijst u naar dit bestelformulier. Het beeldmateriaal wordt, 
wanneer beschikbaar, kosteloos toegezonden. Uiteraard doet 
u aan bronvermelding. Hieronder enige van mijn voorouders 
die ik op de website van het Rijksmuseum vond, v.l.n.r. Augustijn 
van Teylingen, Johan Sems, Johannes Borgesius, Dirck Volkerts 
Coornhert en Grutte Pier (Pier Gerlofs Donia).

Gevangen, krijgsmacht
Heeft u voorouders die (tijdelijk even) op het verkeerde pad 
waren, dan is een gevangenismuseum mogelijk interessant 
voor u. Op www.gevangenis.startpagina.nl staan enige tiental-
len websites over huizen van detentie in Nederland en in het 
buitenland. Hier ook links naar Fora, Wetgeving, Kunst in de 
gevangenis, Actiegroepen en weblogs. Ze vertellen u over het 
(gedwongen) wonen in zo’n instelling in vroeger tijden. Onder 
het kopje Levenslang gevangenisstraf vindt u informatie over 
deze straf en Levenslang veroordeeld, een Wikipedia pagina 
geeft een lijst van veroordeelden in Nederland die onherroe-
pelijk tot levenslange gevangenisstraf zijn veroordeeld. Naast 
het jaar van de veroordeling staat de naam, het delict en in 
sommige gevallen een foto.
Misschien boft u en heeft ‘opa’ of ‘oma’ in de gevangenis van 
Hoorn, Roermond of Breda gezeten, het is dan mogelijk in het 
gebouw te slapen en/of er koffie te drinken omdat ze tot ho-
tel/restaurant zijn verbouwd.

Ook op www.gevangenis.beginthier.nl vindt u een keur aan ge-
vangenissen in binnen- en buitenland, evenals algemene infor-
matie over straffen, martelwerktuigen, religie in het gevange-
niswezen, personeel enz.
Www.gevangeninfriesland.nl is een (erg mooie) website die 
onder andere de huizen van detentie in de provincie Friesland 
(tegenwoordig Fryslân geheten) uitgebreid behandelt (kopje 
gevangenis). Ze staan per plaats. Galgenveld legt uit wat dit 
is en waar het voor diende. Hûnegat laat afbeeldingen zien 
van deze primitieve cel waarover veel kerktorens beschikten 
en beschrijft er een zestiental. Kampen geeft uitleg over de in-
terneringskampen die er in Friesland waren. Crackstate gaat 
over dit oord van verschrikking, straffen gaat over lijfstraffen, 
boetedoening en vrijheidsstraffen. Onderaan de site is een 
link waarmee u het boek Straffen door de eeuwen heen van de 
schrijver H. Steensma kunt downloaden.
De site is onderdeel van de Stichting Blokhuispoort, de voor-
malige bijzondere strafgevangenis van Leeuwarden. Hier ver-
bleven mensen uit het gehele land die 5 jaar of langer moesten 
‘zitten’. Sinds 2008 zijn de cellen in gebruik bij cultureel crea-
tieve bedrijven (kunstenaars), ruim 130 mannen/vrouwen. Dit 
online museum is te bereiken via www.blokhuispoort.nl. Mis-
schien vindt u onder overleden inmates (tussen 1874-1969), via 
Strafgevangenis (in het zwarte vlak rechts op de pagina) een 
voorouder die in detentie in Leeuwarden is overleden, wanneer 
dat was en het registratienummer. De witte, onderstreepte, na-

7. Deel van de website van www.gevangenis.startpagina.nl

5. Grachtenhuizen Amsterdam

6. Portretten Rijksmuseum
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men geven meer gegevens over die persoon. Op deze lijst staan 
meer dan 170 personen, er wordt nog aangevuld. De kopjes ge-
ven informatie over de verschillende periodes die de gevange-
nis meemaakte. In het complex worden rondleidingen gegeven.

Het museum De Gevangenpoort in Den Haag (www.gevangen-
poort.nl) vertelt u het verhaal van misdaad en straf door de eeu-
wen heen. Digitale bestanden en afbeeldingen van de collectie 
vond ik niet op deze website, maar via het kopje Geschiedenis kunt 
u wel alvast een kijkje nemen in het gebouw, lezen over het Hof, de 
straffen en de strafwerktuigen en zien welke bekende gevange-
nen er in vorige eeuwen zaten. Misschien heeft u ook geluk en zag 
u, evenals ik, een familielid daarbij: Dirck Volckerts Coornhert.

‘Het leukste uitje van Utrecht in 2015’ was volgens haar site 
de wereld van de Krijgsmacht: ontdek de wereld van de krijgs-
macht. In Soest kunt u het museum bezoeken, virtueel bekijkt 
u het op www.nmm.nl. Hier kunt u ook zoeken in de meer dan 
267.724 boeken en objecten via Menu/ontdek/Collectie.
Via Menu/over het nmm/Kenniscentrum komt u bij 200 jaar 
koninklijke onderscheidingen, militaire Willemsorde, in de vi-
trine enz.

Diverse musea

Www.kermiswereld.net geeft anekdotes en informatie over 
het leven van kermisexploitanten. De site vertelt over de die-
ren, de anatomische kabinetten, strandvermaak, nieuwe tech-
nologie, rariteitenkabinet, circus, stoomkracht, rondtrekken-
de menagerieën en dierentuinen, demontabele theaters en 
nog veel meer. Keuze uit verschillende talen.

In een karakteristiek pand in Hindeloopen is het Eerste Friese 
Schaatsmuseum gevestigd. Het begon zijn bestaan in 1983 en 
is momenteel het grootste museum op schaatsgebied. Naast 
schaatsen en sleeën is hier de complete geschiedenis van de 
Elfstedentocht te bewonderen.
Het adres van de website is www.schaatsmuseum.nl. Het mu-
seum heeft geld gekregen om de volledige collectie van het 
museum te digitaliseren. Niet alleen papierwerk en foto’s, 
maar ook spullen van schaatsers, zoals schaatsen, prijzen en 
stempelkaarten moet straks digitaal te vinden zijn.
De eerste 4000 stukken staan al op internet, duizenden ande-
re wachten nog in het archief. Archivaris Mark Hilbert is vier 
tot vijf dagen per week bezig met het digitaliseren. Hij ver-
wacht over drie jaar klaar te zijn met het project.

Www.jhm.nl is de website van het Joods Historisch Museum 
(Jewish Historical Museum) in Amsterdam. Bovenin de site 
verschijnen tentoonstellingen, links op de site informatie 
over Bezoek, Actueel, Educatie, Collectie, Cultuur en ge-
schiedenis en Organisatie. Verder: Steun ons, Rondleidingen, 
Museumshop (hier ruim 30 beschrijvingen van boeken die 
hier te koop zijn), Verhuur, Nieuwsbrief (gratis aanmelden) en 
Contact (adres, email-adressen en telefoonnummer). Onder 
Cultuur en geschiedenis staan onder Personen biografie-
en van ruim 400 Nederlandse Joden die een rol hebben ge-
speeld in de Joodse gemeenschap, de maatschappij of het 
bedrijfsleven. Eronder worden (Woordenlijst) de belangrijk-
ste begrippen uit de Joodse cultuur uitgelegd, Amsterdam 
geeft 40 gebouwen en plekken die een beeld geven van de 
rijke Joodse geschiedenis. Nederland laat bijna 200 plaatsen 
in Nederland zien waar een Joodse gemeente bestond met 
van elke plaats een korte geschiedenis. Gebouwen laat zien 
waar het museum gevestigd is met de geschiedenis ervan en 
een 3D-reconstructie.
Bovenin kunt u onder andere via www.jhmkindermuseum.nl 
oranje vlak, doorlinken naar een website voor kinderen, naar 
www.joodsmonument.nl en naar www.menassehbenisrael.nl, 
de interactieve website van het Digitaal Monument. Zoek men-
sen, lees aanvullingen, voeg zelf info toe.
Op www.joodsmonument.nl tikte ik in het zoekscherm het 
adres waar ik mijn jeugd doorbracht en kreeg de bewoners, 
een Joods gezin, dat er voor ons woonde. Een foto van ons huis 
ga ik nog scannen en insturen. Zie over deze site ook Column 
nummer 32, webdigit@@l april 2013.

8. Blokhuispoort

9. Krijgsmachtmuseum Soest

10. Joodsmuseum
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Het Teylers Museum in Haarlem (www.teylersmuseum.nl) 
werd in 1784 geopend en is daarmee, zoals ze zelf schrijven, 
het best bewaarde openbare kennisinstituut ter wereld voor 
kunst en wetenschap uit de achttiende eeuw. Van machines 
die elektriciteit opwekken tot miljoenen jaren oude fossielen, 
historische boeken en munten. Kunstliefhebbers gaan naar 
‘Teylers’ vanwege zijn mooie collectie Hollandse meesters en 
de wereldberoemde prenten en tekeningen van Rembrandt en 
Michelangelo. Door op het pijltje op de openingssite te druk-
ken krijgt u een paar bezoekers die u hun favoriete plek in het 
museum laten zien en vertellen wat deze voor hen betekent: 
de boekenzaal, de bibliotheek, de schilderijenzaal en de fos-
sielenzaal. Via de drie horizontale streepjes (in het rode vlak, 
linksboven) komt u bij Ontdek het museum. Kunst, boeken, 
instrumenten, munten en penningen, fossielen en mineralen, 
gebouw en geschiedenis. Op elke pagina kunt u zoeken.

Www.lakenhal.nl presenteert Het museumgebouw: Het groot-
ste kunstwerk uit de collectie, een gebouw uit 1640 waar het 
beroemde Leidse laken werd gekeurd en verkocht. Sinds 1874 
is in deze oude ‘Laecken-Halle’, ooit het bruisende centrum van 
de lakennijverheid en de internationale lakenhandel, een mu-
seum gevestigd. Via lees het verhaal krijgt u meer informatie 
over het gebouw. Via verhalen (op die site, links boven) krijgt u 
(onder andere) meer informatie over zeven eeuwen Leids la-
ken, de Gouden Eeuw, Leidens beleg en ontzet, actuele kunst 
en portretten. Menu (rechtsboven) linkt door naar Plan je be-
zoek, Ontdek de collectie en Museum de Lakenhal.
Bekijk de topstukken toont 31 voorwerpen. Onder Museum als 
netwerkorganisatie vindt u facebook, twitter, vimeo en pin-
terest. Elk met uitgebreide informatie over dit museum voor 
kunst, kunstnijverheid en geschiedenis in Leiden waar 23.616 
items in de collectie zitten.
Let wel: het museum is op dit moment gesloten vanwege res-
tauratie en uitbreiding. Dit zal ongeveer 2,5 jaar duren. Wilt u 
op de hoogte blijven, meer informatie vindt u op www.lakenhal.
nl/nl/verhaal/nieuwbouw.

In 163.161 voorwerpen kunt u zoeken op de site van het Neder-
lands Fotomuseum in Rotterdam, www.nederlandsfotomuse-
um.nl. Onder Collectie staat: maak kennis met de collectie, de 
fotografen (219 stuks), zoeken in de collectie, fotoboeken en 
albums, aanwinsten, bibliotheek en fotografie-dossiers. On-
der het laatste item kunt u onder andere lezen over panorama-
fotografie, fotografisch materiaal bewaren en over de daguer-
reotype. Duidelijke en uitgebreide info staat onder de kopjes.

Onder aan de pagina kunt u inschrijven voor de nieuwsbrief, de 
Facebookpagina bezoeken en de laatste tweets lezen. Onder 
Klantenservice staat de mogelijkheid tot het leggen van contact.

De Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen (Afrika 
Museum in Berg en Dal, Tropenmuseum in Amsterdam en Muse-
um Volkenkunde in Leiden) telt bijna 370.000 voorwerpen, circa 
230.000 fotografische beelden en 400.000 stuks documentair 
beeldmateriaal. Slechts een deel daarvan is in te zien in de drie 
musea. Op hun website (www.collectie.wereldculturen.nl) wordt 
steeds meer getoond van wat in de depots is opgeborgen. De 
collectie is opgesplitst in objecten en foto’s en gerelateerd 
aan personen en instellingen, tentoonstellingen, expedities en 
thema’s. Na het invullen van een zoekterm krijgt u de treffers 
verdeeld in Alles, Collectie, Foto’s, Personen, Tentoonstelling, 
Expedities en Specials. De drie musea gingen in 2014 een fusie 
aan, de drie huidige publieklocaties blijven bestaan.

Op de website van het Universiteitsmuseum Utrecht (www.uni-
versiteitsmuseum.nl/collectie) kunt u zoeken in 5805 items van 
uiteenlopende aard. U kunt verfijnen op Thema, Collectie, Cate-
gorie, Personen en instellingen, Periode, Materiaal en Verhaal. 
Verder kunt u collectieverhalen lezen en de collectie ontdekken. 
Verder info over het Jeugdlab, het Rariteitenkabinet, het Bleu-
landkabinet, het Kennislab en de 3MV deeltjesversneller.
Het Groninger Museum heeft honderden (Groninger) munten en 
penningen in zijn collectie. Een deel hiervan is digitaal toeganke-
lijk op www.groningermuseum.nl/munten-penningen. Het is de 
bedoeling dat de volledige collectie online komt. Via aanklikken 
van Fotocatalogus zijn de munten te zien. Er is een verdeling in 
vijf periodes en de site geeft een goed beeld van de muntslag en 
de variatie aan penningen van Groninger gebeurtenissen.

Er op uit

www.museumzoeken.nl geeft na selectie onder Provincie al-
fabetisch per plaats de gegevens van daar aanwezige musea. 
Hier wordt ook vermeld welke intussen zijn opgeheven of (op 
dit moment) dicht zijn. Bij Naam van het museum een tref-
woord, bijvoorbeeld schoenen, intikken geeft musea waar die 
voorwerpen te zien zijn. Op de naam klikken linkt door naar de 
website van het museum. Hoveren (met de muis op een stuk 
tekst, een hyperlink of een afbeelding ‘zweven’) boven het 
groene icoontje geeft onmiddellijk informatie over openings-
tijden. De site is ook te lezen in het Engels, Duits en Spaans, te 
selecteren via de vlaggetjes rechtsboven.

11. Lakenhal

12. Museumzoeker
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Dit artikel is niet compleet. Er zijn ongetwijfeld nog heel veel 
andere musea waarvan de collectie digitaal te bekijken is en 
die intussen lijsten en/of tabellen online hebben gezet die in-
teressant zijn voor de genealoog. Misschien staat op de door 
mij genoemde sites een foto van een voorouder van u of een 
afbeeldingen van het gebouw waar ze woonden of werkten, 
waardoor u een (nog) duidelijker beeld krijgt van hoe ze leef-
den en wat ze deden.
Denk eraan dat niet alle afbeeldingen vrij te gebruiken zijn, 
evenmin als screenshots. Informeer of er rechten op zitten. Ui-
teraard deed ik dit ook. Voor de hier geplaatste afbeeldingen 
heb ik toestemming gekregen. Mocht onverhoopt een link niet 

(meer) werken, tik dan in het zoekscherm van www.google.nl 
een deel van het adres in. Vaak vindt u dan de nieuwe url, het 
nieuwe adres. Indien de layout van de website is veranderd, 
dan zult u zelf het pad weer even moeten vinden.
Mist u een museum waarvan u denkt dat de (digitale) collec-
tie daarvan ook voor anderen interessant is, stuur me dan het 
adres. Ik kan het dan noemen in mijn Column Webdigit@@l op 
onze website: ngv.nl.
Mogelijk inspireert dit artikel u om musea op te zoeken. Veel 
plezier met uw museumbezoek!

Antonia Veldhuis

In deze rubriek vindt u aankondigingen van landelijke evenementen, ge-
nealogische dagen, afdelingsoverstijgende evenementen en verslagen 
daarvan. Uw bijdragen kunt u sturen naar GNredactie@ngv.nl.

Let wel op dat er tussen het insturen van uw bijdrage voor Gens Nostra 
en het evenement een termijn van minimaal acht weken moet zitten.

Nieuws

Noot van de redactie
1. Dit boek is besproken in het maartnummer van Gens Nostra, pagina 99. 

Tijdens het druk bezochte Famillement in Utrecht werd de 
Nederlandse Prijs voor Genealogie 2014-2015 door de voor-
zitter van de jury, Léon van der Hoeven, uitgereikt aan Frans 
Angevaare, voor diens in 2014 verschenen werk ´Recht-
sprekers en Schuinsmarcheerders. De geschiedenis van het 
geslacht Van Noordwijk en Van de Boekhorst´1. Het in eigen 
beheer uitgegeven boek gaat zeer uitvoering in op de wettige 
en niet-wettige leden van dit adellijke geslacht, dat zijn baker-
mat heeft in Noordwijk. Het telt bijna 600 pagina’s.

De Nederlandse Prijs voor Genealogie werd nu voor de negen-
de maal uitgereikt. De prijs is ingesteld door de gelijknamige 
stichting om de kwaliteit en innovatie van genealogisch en fa-
miliehistorisch onderzoek te bevorderen. Het is een landelijke 
prijs die eens per twee jaar wordt uitgereikt. De prijs bestaat 
uit een oorkonde en een geldbedrag van € 250. Het bestuur 
van de Stichting heeft besloten in de toekomst ook digitale 
publicaties als websites en blogspots in aanmerking te laten 
komen voor de prijs. De jury bestaat uit B. van Dooren, L.M. van 
der Hoeven en T. Hokken.

Persbericht NPG

Frans Angevaare winnaar Nederlandse Prijs voor Genealogie 2014-2015
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Portret

pianino’s, muziekautomaten etc. Voor de inkoop van zijn han-
delswaar reisde Pieter van Leeuwen regelmatig naar het bui-
tenland en bezocht hij beurzen in Frankrijk, Duitsland en België.
Uit dit huwelijk (alle dochters zijn tussen 1878 en 1892 geëmi-

greerd naar de Verenigde Staten van Amerika):
1. Johanna Anthonia (1851-?), piano- en zanglerares.
2. Pieter Johannes (1855-?), pianostemmer.
3. Gerarda Adriana (1858-?).
4. Cornelis Gerardus (1860-1926), werd mede-eigenaar van 

de muziekinstrumentenwinkel en zette de zaak voort tot 
1920 (mijn overgrootvader).

5. Petronella Engelina Carolina (1862-?).
6. Justina Georgette (1866-1916).

De foto’s zijn gemaakt te Amsterdam omstreeks 1865 en zijn 
afgedrukt op glas om met een toverlantaarn vertoond te kun-
nen worden. Fotograaf onbekend.

Edgar Beekes

Pieter van Leeuwen, geboren Utrecht 5 november 1823, aan-
vankelijk pianostemmer, later piano-fabrikant en eigenaar 
van een muziekinstrumentenwinkel, overleden Amsterdam 16 
april 1902, zoon van Cornelis van Leeuwen (1786-1841), oprich-
ter en ondernemer van de Utrechtse schouwburg en exploi-
tant van Park Tivoli, en van Everijntje van Wijck (1779-1834), 
trouwt Amsterdam 7 november 1849 Jannetje Georgette Kla-
ra Witzen Geysbeek, geboren Amsterdam 24 mei 1824, over-
leden Amsterdam 27 december 1880, dochter van Adrianus 
Gerardus Julius Witzen Geysbeek (1799-1860), boekbinder, en 
Anthonia Johanna Bosch (1799-1867).
Pieter van Leeuwen groeide op in een artistiek-muzikaal milieu 
in Utrecht. Zijn vader was violist geweest en zijn broer was pi-
anist. Zelf werd hij pianostemmer. Omstreeks 1848 vertrok 
Pieter van Leeuwen naar Amsterdam waar hij in 1850 een pia-
nomagazijn opende. De zaak was aanvankelijk gevestigd in de 
Korstjespoortsteeg, later in de Warmoesstraat, vervolgens in 
1895 op de Nieuwendijk. Het pianomagazijn breidde zich uit tot 
een winkel waar alle mogelijke muziekinstrumenten verkocht 
werden, zoals orchestrions, orgels, speeldozen, violen, gitaren, 

Pieter van Leeuwen en 
Jannetje Georgette Klara Witzen Geysbeek
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HANS VAN FELIUSBoekrecensies

Boeksignaleringen
 Ї M.A. Buise, J.H.J. de Kort en W.M. Verschraegen, De Hattin-

ga’s. Predikanten, geneesheren, bestuurders en vooral 
kaartmakers, hun geschiedenis en betekenis voor Hulst 
en Hulsterambacht, Hulst 2015, 334 p., ill., geen index; uit-
gave van de Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten’ te 
Hulst, als Jaarboek 2014-2015, informatie via secretaris@
devierambachten.nl.

Er zullen vele historisch geïnteresseerden zijn die werk van de 
familie Hattinga kennen, misschien zonder het te weten. De 

grote serie historische werken die in de achttiende eeuw ver-
scheen onder de titel ‘Tegenwoordige Staat’, werd in een aantal 
gevallen voorzien van kaartmateriaal dat door deze familie ge-
produceerd werd. Het hier besproken jaarboek biedt een zeer 
uitgebreid overzicht van de activiteiten van de familie Hattinga. 
Zoals de titel al aangeeft leverde deze naast kaartenmakers ook 
predikanten, geneesheren en bestuurders. Voor dit boek werd 
een groep deskundige auteurs aangezocht en het resultaat mag 
er, mede daarom, zijn! De naam Hattinga wordt ontleend aan het 
Hattingahuijs nabij Rien, ten noordwesten van Lutkewierum. De 
eerste van deze familie die met het goed geassocieerd werd is 
Keympe Krijnsz, die het in 1577 kocht. Zijn nageslacht ging zich 
naar de woning Hattinga noemen, en de familie van de kaarten-
makers stamt daar weer in vrouwelijke lijn vanaf. De eerste die 
zich in Staats-Vlaanderen (het huidige Zeeuws-Vlaanderen) 
vestigde was Abdias Hattinga, die in 1702 predikant te Sluis 
werd. Zijn zoon Willem Tiberius was het die zich als geneesheer 
ontwikkelde tot kaartenmaker, later bijgestaan door zijn zoons 
David en Anthony Hattinga. Uitgebreid wordt ingegaan op hun 
werk en nalatenschap, zowel op cartografisch als ander terrein. 
Het boek wordt besloten met een uitgebreid overzicht van de 
nakomelingen van David Hattinga via zijn dochter, de huidige 
dragers van de naam Hattinga. Verschenen als jaarboek van de 
Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten’ te Hulst, vind ik dat 
dit boek door de inhoud en uitvoering het plaatselijk of regio-

naal belang ontstijgt. Naast de boeiende inhoud is het door de 
uitvoering met de vele prachtige illustraties, waaronder vele 
Hattinga kaarten, een lust voor het oog. Het boek bevindt zich 
niet in de bibliotheek van de vereniging.

 Ї Frans van Heijningen, Rondom Tjeerdema. Kwartierstaat 
van Ulbe en Grietje Tjeerdema 2015-1480, (Nuenen 
2015), 329 p., ill., index; uitgave in eigen beheer, informatie 
via f.vanheijningen@onsnet.nl.

Na de eerder uitgegeven en besproken kwartierstaat van Bauk-
je Tolsma, heeft dezelfde auteur deze keer de kwartierstaat van 

broer en zus Ulbe en Grie-
tje Tjeerdema, geboortig 
van Achlum het licht laten 
zien. Een kwartierstaat 
met aan moederskant een 
overmaat aan kwartieren 
uit St. Annaparochie, Vrou-
wenparochie en St. Jacobi-
parochie. Aan vaderskant 
zijn de plaatsnamen waar 
voorouders vandaan ko-
men gevarieerder, maar 
wel grotendeels Fries. Zo-
als bij een kwartierstaat 
gewoon is: te veel om op 
te noemen. Echter, heeft 

iemand Friese kwartieren, dan is bekijken van deze kwartierstaat 
zeker aan te bevelen, want je weet immers nooit. Ook deze keer 
weer gedegen werk en een keurige uitvoering, die waar dat moge-
lijk bleek ruim geïllustreerd is.

 Ї R.G. Vos van Avezathe en J.M. Vos van Avezathe-Walra-
ven, Kroniek van de familie Vosch, Vosch van Avesaet, 
Vos van Avezathe, Vroomshoop 2015, met losse genealo-
gische tabellen, 462 p., ill., index; uitgave in eigen beheer, 
informatie via r.g.vosvanavezathe@kpnplanet.nl.

De familie stamt uit Wijk bij Duurstede, waar de stamvader in 
de zestiende eeuw woonachtig was. De samenstellers hebben 
volgens eigen zeggen gepoogd van dit boek meer te maken dan 
alleen een droge opsomming van de feiten. Zelf constateren 
zij vervolgens dat het geheel toch een eenzijdig beeld geeft, 
omdat over de persoonlijkheden van de betrokkenen weinig te 
vinden valt. Er worden veel bijzonderheden over familieleden 
vermeld, waar mogelijk geïllustreerd met afbeeldingen. Het 
boek maakt de indruk van een goede en degelijk uitgevoerde 
publicatie. In de bijlagen worden meer bijzonderheden gege-
ven, zoals in bijlage 3 het verhaal over de trouwplannen van 

De in deze rubriek besproken boeken zijn, tenzij anders vermeld,  
te raadplegen in het Verenigingscentrum, Papelaan 6, Weesp.  
Schriftelijke informatie kan gevraagd worden via info@ngv.nl, of  
Postbus 26, 1380 AA Weesp.

mailto:secretaris@devierambachten.nl
mailto:secretaris@devierambachten.nl
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Derk Vosch van Avesaet 
en Christina Westerhof. 
Dat mis ik eigenlijk ver-
der in het boek, waar 
men zoals gezegd de 
bronnen voor zich laat 
spreken. Dat mag zo zijn, 
maar vaak mis ik dat van 
de gevonden gegevens 
meer een lopend ver-
haal wordt gemaakt. Het 
wordt dan een opsom-
ming van de korte inhoud 

van de gevonden akten, en het leest nu eenmaal lekkerder als 
dat wordt omgevormd tot een lopend verhaal. Dat doet echter 
niets af aan deze goed gedocumenteerde uitgave, die wel be-
keken moet worden in combinatie met het artikel dat in deel 
5 van de Utrechtse parentelen is verschenen, deels geeft dit 
boek namelijk dezelfde personen, al gaat het voor de beschre-
ven familienaam door waar het parenteel stopt. De samenstel-
lers van beide publicaties hebben naar ik aanneem wederzijds 
geen invloed gehad op het in dezelfde periode verschijnen van 
elkaars publicaties. Maar het zal bij de geïnteresseerden in 
deze familie misschien wat verwarrend overkomen.

 Ї Ruud Poortier, Oorkonden uit het archief van de Oude 
Kerk te Rijswijk ZH 1419-1572. Transcripties en verkla-
ringen. Het Rijswijks cartularium, Rotterdam 2016, 248 
p., ill., geen index; uitgave van de Hollandse Vereniging 
voor Geneaologie ‘Ons Voorgeslacht’, als deel 10 in de 
serie ‘Hollandse Bronnen’. Bronnenuitgaven uit het Graaf-
schap Holland en Zeeland, ISBN 978-90-78451-18-1, infor-
matie via www.onsvoorgeslacht.nl.

Deel 10 van de serie Hollandse Bronnen betreft een bijzondere 
historische bron: het cartularium met een aantal losse akten 

dat bewaard wordt in 
het archief van de Pro-
testantse gemeente in 
Rijswijk. Een cartularium 
is een register waarin 
afschriften zijn opgeno-
men van voor de eige-
naar belangrijke stukken. 
De hierin beschreven 
akten dateren uit de pe-
riode 1420-1572, dus een 
vroege periode, waarin 
de bronnen voor onder-
zoek steeds schaarser 
worden. Gekozen is voor 
een volledige transcrip-

tie, wat toe te juichen valt. Immers, een uittreksel is altijd ge-
baseerd op de keuze van de samensteller, en je weet bij een 
uittreksel dan ook nooit wat weggelaten is. Een mooie bron 
voor hen die om welke reden dan ook belangstelling hebben 

voor de geschiedenis van Rijswijk in de genoemde periode. 
Wederom een mooi initiatief van ‘Ons Voorgeslacht’.

 Ї G.J. de Vries en E. Reijngoud-Posthuma, Genealogie van 
de familie Zult, Oudorp / Alkmaar 2014, 327 p., ill., index; 
uitgave in eigen beheer, via uitgeverij Pirola, Schoorl, in-
formatie via reijngoud@zonnet.nl.

Zult was voor mij identiek aan zure zult, of zoals dat bij ons ge-
noemd werd, preskop. Dat er een familie van die naam bestaat 

ontdekte ik pas veel la-
ter. De oudste generatie 
van de hier beschreven 
familie wordt gevormd 
door het echtpaar Sjoerd 
Jeltes en Trijntje Minzes. 
Van hen wordt gezegd 
‘Ze verbleven ergens in 
het noorden van ons land.’ 
Hun zoon Jelte Sjoerds 
moet rond 1780 in het 
Friese Munnikezijl gebo-
ren zijn, maar zijn doop 
is daar niet te vinden, en 
dat levert een probleem 
op. De stamreeks wordt 

daardoor niet ver teruggevoerd in het verleden. Ik heb een 
stamboomvorser gekend die aan collega onderzoekers stee-
vast de vraag stelde: hoe ver bent u al? Voor hem telde ‘hoe 
verder terug, hoe beter.’ Dat dit als absolute onzin geklasseerd 
kan worden bewijst dit boek. Immers, deze familie vinden we 
vanaf de negentiende eeuw. Levert dat dan niks op? Het boek 
bewijst het tegendeel, want we krijgen ruim 300 pagina’s te 
zien waarin het wel en wee van de familie uit de doeken wordt 
gedaan. Gekozen is voor een opzet waarin elke generatie bij 
elkaar behandeld wordt. Binnen elke generatie heeft ieder ge-
zin zijn eigen gedeelte, terwijl elk hoofdstuk afgesloten wordt 
met een overzicht van de behandelde gezinnen, met daarbij 
de namen van de kinderen. Wat gevonden kon worden over 
de gezinnen is opgenomen, de ene keer meer informatie dan 
de andere keer, zo is dat nu eenmaal. Je bent daarbij afhanke-
lijk van wat bewaard is gebleven. Alle hoofdstukken zijn ruim 
voorzien van illustraties. Ook de gezinnen van de vrouwelijke 
leden van de familie hebben hun plaats gekregen, waardoor 
je meer van de familiecontext te zien krijgt. Afgesloten wordt 
met een aantal ‘bijlagen’, extra paragrafen waar onder meer 
de afstamming van Jelte Sjoerds nog eens onder de aandacht 
wordt gebracht. Er is breed onderzoek gedaan naar diens mo-
gelijke voorouders, maar een sluitend bewijs wordt hier niet 
geleverd. En daar komt ook nog die zure zult naar boven. Bijla-
ge 8 heeft als titel Het woord ‘zult’ is ouder dan de naam ‘Zult’. 
In deze paragraaf wordt nog eens ingegaan op betekenissen 
van zult. Afgesloten wordt met een recept voor het maken van 
zure zult: smakelijk eten! Een fraai uitgevoerde genealogie, die 
goed laat zien wat je kunt maken door iets verder te zoeken. 
Een compliment waard.

http://www.onsvoorgeslacht.nl
mailto:reijngoud@zonnet.nl
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Portret

timmerman, overleden Tiel 14 maart 1925, trouwt Tiel 24 
mei 1876 Cornelia van Rosmalen (zie afbeelding 2).

5.  Machelina, geboren Geldermalsen 1 december 1849, over-
leden Tiel 29 juni 1868.

6.  Gerrit, geboren Geldermalsen 16 juni 1852, boekbinder, 
overleden Tiel 24 mei 1914, trouwt Tiel 12 september 1874  
Jenneke Verbeek (zie afbeelding2).

7.  Lena, geboren Geldermalsen 11 maart 1855, overleden Gel-
dermalsen 21 maart 1855.

8.  Lena, geboren Geldermalsen op 27 september 1856, over-
leden Geldermalsen 9 december 1871.

9.  Zacharias, geboren Geldermalsen 10 juni 1860, belas-
tingcommies, overleden Amsterdam 16 september 1932, 
trouwt Tiel 19 september 1890 Maria Antonia van Beuse-
kom.

10.  Judith (een vondeling), gedoopt Nijmegen 11 januari 1864, 
overleden Tiel 22 mei 1941, trouwt Tiel 5 januari 1907 Cor-
nelis Schumaker.

De foto’s zijn rond 1890 gemaakt door D. Fraenkel & Zoon te 
Amsterdam. 

G.H. van der Helden

Leendert van Alphen, geboren Est 24 maart 1815, timmerman, 
overleden Tiel 10 juni 1906, zoon van Leendert van Alphen en 
Judith de Keizer, trouwt Geldermalsen 8 februari 1839 Geer-
truida van de Park, geboren Geldermalsen 3 maart 1821, over-
leden Beesd 19 maart 1887, dochter van Jan Hendrik van der 
Park en Dirkje van Lith.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan, geboren Geldermalsen 12 augustus 1839, timmerman, 

overleden Arnhem 27 maart 1917, trouwt Utrecht 4 februari 
1874 Theodora Schmohl.

2.  Leendert, geboren Geldermalsen 8 augustus 1841, koren-
molenaar, overleden Tiel 3 maart 1929, trouwt Geldermal-
sen 24 juni 1865 Maria van Mourik (zie afbeelding 4).
Uit dit huwelijk, onder andere:
 Gerdina Maria van Alphen, geboren Tiel 20 januari 

1867, overleden Tiel 28 maart 1951, trouwt Heerewaar-
den 7 januari 1888 Jan van der Helden (mijn grootou-
ders) (zie afbeelding 3).

3.  Dirkje, geboren Geldermalsen 7 maart 1844, overleden 
Beesd 29 december 1913, trouwt Beesd 15 april 1869 Jan 
van Drenth.

4.  Adrianus Jan, geboren Geldermalsen 4 december 1846, 

Leendert van Alphen
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Het IGAL (Interessengemeinschaft Ahnenforscher Ländle, 
Landesverein für Familienforschung in Vorarlberg) en de DAGV 
(Deutsche Arbeitsgemeinschaft genealogischer Verbände e. V.) 
nodigen u uit op de 68ste Duitse Genealogendagen van 30 
september tot 2 oktober in Bregenz, op het vierlandenpunt 
van Duitsland, Zwitserland, Liechtenstein en Oostenrijk aan 
het Bodenmeer.
Zaterdag en zondag worden voordrachten gehouden op twee 
locaties die vlak bij elkaar gelegen zijn. Ook worden allerlei 
festiviteiten en excursies aangeboden, te beginnen met een 
diner op een schip op het Bodenmeer. Talrijke verenigingen 
en organisaties hebben stands waar men u inzicht kan geven 
in de huidige stand van zaken in de genealogie en waar men u 
ook interessante tips kan geven om uw onderzoek optimaal te 
laten verlopen.
Meer informatie over programma, aanmelding en festiviteiten 
vindt u op: www.igal.at en op http://genealogentag.igal.at. Ook 
kunnen vragen gesteld worden op dit emailadres: info@igal.at.

De 68ste Duitse genealogendagen in Bregenz aan het Bodenmeer

In deze rubriek vindt u aankondigingen van landelijke evenementen, ge-
nealogische dagen, afdelingsoverstijgende evenementen en verslagen 
daarvan. Uw bijdragen kunt u sturen naar GNredactie@ngv.nl.

Let wel op dat er tussen het insturen van uw bijdrage voor Gens Nostra 
en het evenement een termijn van minimaal acht weken moet zitten.

Nieuws

2. Leendert van Alphen (1815) met links zoon Ger-
rit (1852) en rechts zoon Adrianus Jan (1846)

3. Gerdina Maria van Alphen geboren te Tiel 4. Leendert van Alphen (1841) en Maria van 
Mourik (1839)
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Tijdschriften
Enkele gebruikte afkortingen: 

aanv.  = aanvulling(en)
afk.  = afkomstig
afl. = aflevering
corr. = correctie(s)
exm. = ex matre
gen. = generatie(s)
jg. = jaargang
kwst. = kwartierstaat
kwn. = kwartieren
verv. = vervolg.

Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger ver-
schenen nummers, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de 
Dienst Bestellingen, p/a Postbus 26, 1380AA Weesp, of per e-mail via  
info@ngv.nl (onder vermelding van de volledige referentie). De aan-
maak van fotokopieën kan aan beperkingen onderhevig zijn. Tijdschrif-
ten worden niet uitgeleend.
De hier gepresenteerde rubriek tijdschriften is verzorgd door het VC 
team Tijdschriften, bestaande uit: Jos Kaldenbach (Duitsland, Oosten-
rijk, Zwitserland, Groot-Brittannië, Noord-Amerika, Zuid-Afrika, Aus-
tralië, Nieuw-Zeeland,) Bert Kamp (België, Luxemburg, Frankrijk, Italië),  
Han Hilders (werkvoorbereiding) en Rob Dix (Nederland, Scandinavië en 
coördinator).

Nederland
Alkmadders, jg. 32, 2015 nr. 132. A. Bakker: Brusselaren aan de 
Braassem. Opkomst en teloorgang van de ashandel in Alkema-
de [18e-19e eeuw; Dansaert, Aengeenbrug, Raaphorst]; Houten 
speelgoed uit de Narcisstraat; F. Olyerhoek: 90 jaar Hogen-
boom Transport; C. van Schie: Lief & Leed rond de Hanepoel 
[familie van Schie].

Amstelodamum, jg. 102, 2015-4. S.A.C. Dudok van Heel: Nico-
laes Hasselaer (1593-1635) en Sara van Diemen (1594-1667) 
[identificatie twee portretten van Frans Hals, met fragm.-gen. 
6 gen.]; M. Klein e.a.: Historische kaarten opnieuw geschud [di-
gitale ontwikkelingen en het veranderende beeld van de Am-
sterdamse geschiedenis]; B. van de Roemer: De gebroeders 
Von Uffenbach en de creatieve industrie van Amsterdam in de 
vroege 18e eeuw [met alf. naamlijst]; J.P. Verhave, R. Wieringa: 
Johanna Koerten en haar kabinet van papieren snijkunst.

Aold Hoksebarge, jg. 48, 2015-4. F. de Lugt: Er is maar één 
Honhof-orgel; E. IJspeerd: Bank Jordaan in beeld (4) [verv.]; F. 
Leferink: Foto ‘Stoom Eijsink Marie’ gevonden [1863-1951]; 
E. Ooink: Tien Haaksbergenaren vochten mee in de Slag bij 
Waterloo [naamlijst met bijzonderheden]; H. Slotman: Blan-
kenburg: huizen 136, 137 en 138 [Wientjes, Ter Maat, Wielens, 
Borghuis, Waanders]; C. Waijerdink-Mentink: De historie van 
het trouwboekje.

Archievenblad, jg. 119, 2015-9. H. Henseler, C. Jeurgens: On-
derzoek naar e-Discovery voor informatiebeheer; E. van der 
Waer den: De ultieme reconstructie? Een collectie die ont-
stond door vernietiging [gevechtsverslagen 1940]; R. Spork: 
‘Zowel op fysiek als digitaal terrein moeten we nog grote stap-
pen zetten’ [interview met Ch. Noordam, directeur Gemeente-
archief en Bibliotheek Den Haag]; P. Brood: Het verbaalstelsel 
– 1823 [departementsarchieven]; Archief 2020: Aan de slag 
met duurzame toegankelijkheid! [handreiking en stappenplan 
e-depot]; G. Kruithof: Netwerk Digitaal Erfgoed bestrijdt ‘link 
rot’ [links die niet meer werken].
 Idem, 2015-10. Gecombineerd nummer met Od [Overheids-
documentatie], jg. 69, 2015-8. R. Rommelse: E-depots: ach-

terhaalde oplossing voor duurzame toegankelijkheid?; R. Bis-
scheroux: Betrouwbaar digitaal depot. Goede, geordende en 
toegankelijke staat in de praktijk; M. Windhorst: Naar een onge-
hoord nieuw streven voor de archiefsector; R. Spork: Eén blad, 
twee gezichten. Over de samenwerking Archievenblad-Od.

De Aschpotter, jg. 19, 2015 nr. 37. Vernieuwde uitgave. P. Lan-
geveld: Belgische Vluchtelingen in Sassenheim [1914, registra-
tie opvang]; M. Tibboel: Sassenheimers over vroeger tijden ...; 
A. Scholten, F. van der Wiel: Sassenheim, Toen en Nu (18); M. 
Tibboel: ‘Mijn vader was een ontiegelijk goed mens’ [Bertus 
Haverkort verborg 6 Joodse onderduikers en een Poolse sol-
daat in zijn huis in Sassenheim. Op 30 augustus 1944 werd hij 
in Vught gefusilleerd]; A. van der Geest: Verhandeling over eni-
ge minder bekende, verdwenen Sassemse molens [6 molens, 
14e-19e eeuw; Schouten, van Minnen]; K. den Elzen: Een 400 
jaar oud rekenwonder [collectie rekenlinealen].

De Asperensche Courant, jg. 36, 2015 nr. 135. H. de Ruijter: Het mys-
terie van de Villa van Suter [kluwenhouder]; T. Witjes: De Historie 
van de Stad Asperen: Herstel van de Zuidwestelijke Omwalling.
 Idem, 2015 nr. 136. Herontwikkeling locatie Strijcon (2); M. 
Schouten: De Molen van Kon (1940-1945); Waterberging Kas-
teel Waddestein te Asperen; De Diefdijk (van waterkering tot 
verdedigingslinie); Slagerij De With Middenweg Asperen.

De Bewaarsman [Hoogland], jg. 21, 2015-3. H. Lasseur: Herin-
neringen van Mien Blom-Hooft, (4): Aaltjes eenzame jeugd 

(1909-1930); G. Hilhorst 
(†), G. Raven: De Boo-
men, Lindenburg en 
tweemaal Winsenburg 
[oude boerderijen in 
Hoogland met eigena-
ren/bewoners]; H. Kei-
zer: Van stopfles tot 
geldla (3) [verv.]; B. Elias: 
Een weelderige baard 
[cliché Hooglandse ma-
lenzegel ontdekt].
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Bie t Schildt, jg. 15, 2015-2. J.R. Huizinga: De geneeskundige 
verzorging in het oostelijke gedeelte van de Woldstreek (2) 
[artsen per dorp en periode, 19e-20e eeuw]; J. Steenhuizen, 
A. Wiegman: Vijfenzestig jaar op en top boer [Berendien Ma-
ring-Dijkema en Jan Achterhof]; D. Slagman: Waterbeheersing 
in oostelijk Duurswold (3): Drie polderwaterschappen ten wes-
ten van Siddeburen [watermulders: Meijer, Wals, Engelage]; F. 
Schuurman: Steendam, 1954-1964.

Bijdragen en mededelingen Gelre, jg. 106, 2015. M. Smit: De 
Gelderse archeologische kroniek; G.J. Borger: Gelre en het wa-

ter in de middeleeuwen; 
H. Renes: ‘Ook de Veluwe 
kent zijn waterbouw-
kundige werken’; J. Kuys: 
De laatmiddeleeuwse 
parochie als bedreigde 
inkomstenbron; S. Rein-
ders: Adellijke vriend-
schap en verwantschap 
rond 1600: de familie Van 
Arnhem [aan de hand van 
alba amicorum van leden 
van deze familie; 16e 
eeuw; van Stepraedt, van 
Honnepel, van Voorst 
tot Schoonderbeeck]; J. 

Geerlings: Sociabiliteit en religieuze diversiteit in Nijmegen, 
1750-1815 [verschillende genootschappen en de omwenteling 
van 1795]; D. Verhoeven: Het Gelderse gevoel [rede uitgespro-
ken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Gelderse 
geschiedenis].

Blesewic, 2015 nr. 72. Rondom het Bleiswijkse Verlaat 2: Wonen 
en werken langs een deel van de Rotte.
 Idem, 2015 nr. 73. N. Heitman: De Negotiatie ‘Land Is Ze-
kere Bezitting’ [geschiedenis Hoekseindsen en Overbuurtsen 
Polder 1782-1920, kaart en namen (ver)kopers en pachters; 
Melvill, de Jong, Monchy, Swieb, Mijnlief, Jente, Uitdenbogert, 
Biemond].

Bolsward Historie, jg. 5, 2015-9. H. Mol: De galg van Bolsward; 
B. Jansen: Waar recht werd gesproken; O. van der Meer: Kopië-
ren in de gouden eeuw [stadsplattegrond]; P. Mulder: ‘Laat los, 
Jan’ [verbanning Jan Westerbaan 1804]; B. Jansen: Vredege-
recht Bolsward 1811-1838; S. ten Hoeve: Hermannus Berkebijl 
werkt als beeldhouwer in Bolsward II [verv.]; D. Bosma-Faber: 
‘Vellenbloterij’ Van Buren, een uniek familiebedrijf [6 gen.]; B. 
Jansen: De vrederechters van Bolsward wisten wijsheid en 
rijkdom te koppelen; idem: Boele Jacobus de Kok (1811-1882), 
de eerste kantonrechter van Bolsward; J. Keuvelaar: Petrus de 
Kok (1840-1875); idem: Boele Jacobus de Kok zijn nageslacht 
en nalatenschap [Mulier, Brongers, Ament, Ferf, van Hamel]; 
B. Jansen: De Kantonrechters van Bolsward [lijst, 10 pers. Met 
bijzonderheden].

Bussums Historisch Tijdschrift, jg. 31, 2015-2. Themanummer 
Open Monumentendag 2015: Glas-in-lood.
 Idem, 2015-3. Themanummer Van je Familie moet je het 
hebben. Over dynastieën die de ruggengraat van de dorpssa-
menleving vormden [Klück, Roks, Bensdorp, Herwig, Ruisen-
daal, Banis, Walden, Smeink]; Jo van Gogh-Bonger: in Bussum 
begon de victorie van Van Gogh (2) [Veth, Tak, Gosschalk].

Caert Thresoor, jg. 34, 2015-4. Themanummer 200 jaar Topo-
grafische Dienst [opgericht in 1806, sinds 2004 onderdeel 

van het Kadaster]. P. 
Geudeke: Opkomst en 
ondergang van een or-
ganisatie; idem: Paden 
op en lanen in [200 jaar 
topografische verken-
ningen]; F. Ormeling: Ver-
anderingen in de legenda 
van de topografische 
kaart 1815-2015; N. Bak-
ker e.a.: Toponymie op 
Nederlandse topografi-
sche kaarten vanaf 1800; 
idem: Tweehonderd jaar 
generalisatie van topo-
grafische kaarten; P. van 

den Brink: ‘Het bespottelijk geheimzinnige’. De Topografische 
Dienst in de media 1815-1900 [beperking openbaarheid van-
wege defensiegeheimen]; M. Storms: Kaartcollecties in Ne-
derland [de collecties van de voormalige Topografische Dienst 
Nederland].

Eigen Perk, jg. 35, 2015-4. Themanummer Brand! E. de Paepe: 
Branden en brandweer in Hilversum; I. de Ronde: De dorps-
branden van 1725 en 1766 [met locaties afgebrande huizen, col-
lectes]; E. de Paepe: De Hilversumse Filmbrand (1934) [slacht-
offers Hilhorst, Reijnders, Magnin].

GEM, jg. 23, 2015-4. Wapenregister [14 wapens]; J.W. Koten: 
Een verhaal over zeep; D. Kranen: Anna Rostart contra Willem 
Twent. Een zeldzaam staaltje van list en bedrog; H.M. Lups: Be-
roepen van vroeger [veembaas-verlaatsman]; P. Eyckerman: 
Het dateren van oude familiefoto’s; J.W. Koten, D. Kranen: Onze 
digitale (genealogische) nalatenschap [tips voor regelingen].

Gen., jg. 21, 2015-4. L. de Bruijn: Het verborgen familieverleden 
van BN’ers [nieuwe TV-serie]; A. Stegehuis: Jacobus Lissone: 
de man die de wereld kleiner maakte [grondlegger reisbureau 
1876]; B. Vannieuwenhuyze: Wie is wie in laatmiddeleeuws 
Brussel [databank, coll. Obreen]; D. Teeuwen: Collectegiften en 
de financiering van armenzorg in de Republiek; H.E. Niemeijer: 
Armoede in een Aziatische stadskolonie [Batavia, 17e eeuw ]; 
L. van der Hoeven: Bolle Dirck en de armen van Woubrugge; V. 
Sleebe: Van achterbuurt tot achterstand. Deventer families 
aan de rand van de samenleving; T. van Es: Zingen over vrij-
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heid in een kamp [Elisa-
beth Lugt, een klassieke 
zangeres]; R. van Drie: 
De 7 pijlers van het ge-
nealogisch onderzoek. 
Pijler 2: Ga kritisch om 
met je bronnen; L. Keu-
nen: Priester tussen twee 
werelden [Willem van den 
Nieuwenhof (1883-1924)]; 
G. van Breugel: Liegen 
als een genealoog [valse 
wapens en voorgeslacht]; 
D. Groffen: Het Regionaal 

Archief Alkmaar: Genealogie is ook een ambacht; E. Hennekam: 
Online archieven van vakbladen; J. Kroes: Groninger herenboe-
ren in beeld [portretten].

Genealogysk Jierboek 2015. J. de Vries: Nakomelingen van 
Reinert Allerts, eigenerfde te Koudum [16e-17e eeuw, verband 
aan de hand van onroerende goederen vastgesteld, 8 gen.; 
Hartmans, Schilsma, Aestwarda, Burinsma, Cramer, Brou-
wer]; H. Nijdam: Een opmerkelijk stuk Fries materieel erfgoed: 
de wapenlepel van Douwe Lieuwes Nijdam uit 1665 en het 
familiewapen Nijdam [met nageslacht]; O. Schutte: Kwartier-
staat Sipkes (Ameland) – Gerkes (Terschelling) in parentelen 
[Bakker, Keimpes, Heep, Tichelaar, Oepkes, Swart, Wijngaard, 
Goudkoorn]; J. Renema: Renema, Boazum Skearnegoutum 
[stamreeks, 11 gen., vóór 1617-1993; Kleiterp, van Kampen, Boe-
kema, Westra]; P. Nieuwland: Georg Ulbo van Burmania (1715-
1777), geen parel aan de kroon van Menaldumadeel; Fryske 
Rie foar Heraldyk: Wapenregistraasje [o.a. Bouma, Buwalda, 
Knoop, Kuiken, Swart].

Gens Germana, jg. 41, 2015-3. J. Kaldenbach: Impressie van 
de Deutsche Genealogentag (DGT) in Gotha; W. Vollmar: 
Von Ranzow en de VOC, deel 1; J.D. Zimmermann: Ortsfa-
milienbuch Weener gereed; H. Beudeker: Een bezoek aan 
de Familienforschungsstelle im Diözesanarchiv te Mep-
pen; Fragmentgenealogie familie Röhrig [3 gen., 1690-1713; 
Lichtenhahn, Zimmermann]; J. Kaldenbach: VOC Dagboek 
Schmidlapp.

‘s-Gravendeel door de eeuwen heen, jg. 21, 2015-4. A. Mol: Het 
portret van ... [van Soest, Huisman ]; D.W. Gravendeel: Vroege 
vogels. De eerste 30 jaar [ontstaan van het dorp, 1596-1630; 
Hiesvelt, Cloodt, van Mierop]; J. Visser: Werkgroep genealo-
gie [correctie geboorteakte uit 1881 met procesgang via de 
rechtbank; van Prooijen, Baars]; G. van Voorthuizen: Branden 
in oude tijden (3); Klaas Veerman vertelt (6); Bas de Jong ver-
telt over zijn jeugd (4); W. van Velsen: Huldiging Aart van der 
Wulp [40-jarig jubileum als dorpsomroeper]; H. Aardoom: Pie-
ter Stevense Stooker beroofd [1808]; W. van Velsen: Aardap-
pelmisoogst [1845].

Heemkunde Hattem, 2015 nr. 145. E. de Jonge: Hattem in de 17e 
eeuw. Indrukken uit enkele bijzondere archiefstukken (3) [Fijs-
ter, Rengers, Akkermans, Swam, in de Voskuijl, Fox]; T. Eghui-
zen: Oorlogsherinneringen [van de Schaar, Locht]; R. Katgert: 
Paul Voerman [(1896-1970), exm. Verkade; maatschappelijk 
werker]; J. van Dalfsen, E. Andeweg: Kota Radja: sinds 1973.

Heemtijdinghen [Woerden], jg. 51, 2015-3. W.R.C. Alkemade: De 
Onafhankelijkheidstoren te Nieuwerbrug: een bouwgeschie-
denis; D. de Kool: Een tuinbeeld van Jan Baptist Xavery (1697-
1742) op Rijnoord; L. Albers: Langs de Limes; B. Becking: Kleine 
Monumenten (19).

De Historie [Ankeveen e.o.], jg. 31, 2015-4. De herleving van de 
gotiek in het Gooi; D. Wildeboer: Een ‘foute’ veldwachter [Jan 
Mulder]; W. Fecken: Verhuring van de zitplaatsen in de Ned. 
Herv. Kerk[1906]; T. Schermerhorn: Napoleon en de familie-
naam Klomp; J. Veenman: Het Polderhuis te Ankeveen.

Historisch Geografisch Tijdschrift, jg. 33, 2015-3. M. Horst: De 
Pingjumer Gulden Halsband: 8 fasen van een Friese ringdijk; R. 
Klaarenbeek: De Speeltoren en Kleine Kerk in Edam; M. Pur-
mer: Beton in het duinlandschap. Omstreden militair erfgoed 
en natuurbeheer in de duinen.

Historische Kring Eemnes, jg. 37, 2015-4. H. van Hees: de fa-
milie Volwerk in Eemnes [familieverhalen]; idem: Veearts Jan 
van Eijden, een bekende Nederlander uit Eemnes [(1759-1826; 
Hoefsloot, Kolkschoten]; idem: Duitse families in Eemnes (3) 
[van der Beeck, Bij de Kellen, Hertel, Weijrauck].

Historische Kring Laren, 2015 nr. 134. H. Schaapherder: Deco-
ratiepaneel uit ‘De Coeswaerde’ [Pandelaar]; J. Groeneveld: De 
brinken van Laren [verv.]; M. van der Schaal: Kunst uit het dorp 
van Mauve [van Nieuwenhoven sr. & jr.]; A. Kos: Erfgooiers en 
hun gemene gronden (10): De haas van Vos [1844-1919; jacht-
recht]; P.C.L. van der Ploeg: Een charismatische levenskunste-
naar Tony Offermans (1854-1911).

Historische Kring Loosdrecht, jg. 42, 2015 nr. 190. J. Mol, G. 
Draijer: Een geheimzinnige toren op Eikenrode (2); D. Thijs, T. 
Timmerman: Aart Wendt [wagenmakerij]; T. Timmerman: De 
grote inbraak van 1971: De zilvervlootkraak; J. Mol: Paaltjes 
langs de Molenmeent (2).

Holland, jg. 47, 2015-4. Themanummer De macht van de ver-
beelding. Propaganda voor vrouwenkiesrecht, glasschenkin-
gen in het graafschap Holland in de late middeleeuwen: piëteit 
of propaganda, de turbulente jaren zeventig.

Jaarboek Numaga, 2015. R. Camps: Uit onverwachte hoek: Zut-
phense oorkonden over de Nijmeegse familie Maelwael, 1373 
en 1376; J. Oosterman: Hait laissen scriven: het gebedenboek 
van Maria van Gelre als programma; H. Nusteling: Burgers en 
soldaten in Nijmegen ten tijde van de Republiek Een demogra-
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fische studie; L.A. Ten Horn: De kinderwagenfabriek van Carel 
van Rosendael, 1891-1907; J. Brabers: ‘Geen katholiek ghetto’. 
Andersdenkenden aan de (Rooms) Katholieke Universiteit te 
Nijmegen 1923-1973; A. Nolet: Officiersvrouw in de Tweede 
Wereldoorlog: Elly Scharp-Halberstadt (1909-2003); W. Dae-
men: De digitale historische werkplaats van het Regionaal 
Archief Nijmegen.

De Kleine Meijerij, jg. 66, 2015-4. E. Coppes: De Voorste 
Stroom-arresten van 1915; A. van Dorp: Beelden uit de mobi-
lisatiejaren 1914-1918: Heukelom; F. Goris: De heren van Moer-
gestel tussen 1560-1760: de familie Schetz, later genaamd van 
Ursel; M. Vermeer: De Oisterwijkse secretarie in de veertiende 
en vijftiende eeuw [identificatie schrijfhanden, veel notarissen 
waren tevens secretaris; de Dusel, van der Elst, Lombarts, Nu-
weert]; F. Goris: Jacques van Gils, een ‘Rotterdamse’ architect 
... [aanv.].

De Kostersteen, 2015 nr. 133. K. Heitink: Glaskunstenaar Ge-
rard Temme en zijn Bennekomse levenswerk.
 Idem, 2015 nr. 134. A. Nooij: Akkers in het Bennekomse Bos 
(2) [van Daalen, Ribbius Pelletier]; D. Bouwman: Een wandeling 
over de Hoekelumse Brink; M. Aartsen: Ontmoetingen met 
Bennekomse kruideniers uit het verleden [van Silfhout, van de 
Burgt, Heida, Schothorst, Berger]; A. van der Valk: Was gete-
kend Bennekom.

Krommenieër Kroniek, 2015 nr. 80. W. Andrea, T. van den 
Berge: Gerrit Luyting een leven lang in dienst van de muziek; 
Sj. Hondema (1921-2012): De gebeurtenissen van 26 decem-
ber 1944; J. van der Weide: Rampspoed over Krommeniedijk 
[brand 1702]; L. Groen: De ‘kromme’ van Krommeniedijk, Pieter 
Reijersz Bakker (1882-1959).

Kroniek [Amersfoort], jg. 17, 2015-4. S. Hovens: De voorgangeer 
van het huis met de paarse ruitjes; M. de Man: Nieuw licht op 
Jordanus Hoorn; H. van Tilburg, V. Robijn: Archief Eemland en 
de uitdagingen van het auteursrecht: Waarom staan niet alle 
foto’s online?; J.C. van Dijk: Meer verstand van verzekeren 
[familie Wijk, Ons Belang en Levob]; B. Elias: Paul Kruger in 
Amersfoort.

Kroniek [Graft-De Rijp en Schermer], jg. 42, 2015-4. E. Berk-
hout: Rijper (en later ook Grafter) burgemeesters: [Boon acker, 
de Wit, Groot, van Bommel, Collard, Haitsma Mulier, Appel, 
Romijn, van Staveren]; idem: De seinpaal van Spijkerboor 
[Leegwater]; F. Hoek: Duitse manufacturen te Schermerhorn 
[Wübbe & Co, Lau, Hermes; Luyt/Luijt]; M. Dalenberg: Zuivel-
fabriek ‘De Nieuwe Beemster’.

Kroniek [Schouwen-Duiveland], 2015. H. Uil: ‘De Roeckelooste 
van ‘t Gansche Eylant’. Willem Teellinck in zijn eerste gemeen-
te: Haamstede en Burgh, 1606-1613 [Baselis, van Hille, Kempe, 
Udemans]; H. Landheer: Waar bleef het schip? De laatste jaren 
van het kartelschip vrouwe Geertruida; O.W. Hoogerhuis: De 

diensttijd van een militair te velde tijdens de Eerste Wereld-
oorlog; J.G. Steenhof de Jong: Zierikzee ontgroeid. De Insu-
laire Hypotheekbank, 1905-1943; A. Flikweert: Stad en Lande 
vertegenwoordigd. Statenleden vanuit Schouwen-Duiveland 
1814-2015 [lijst en bijzonderheden]; A.H. Stolk, H. Uil: 215 jaar 
vrijmetselarij in Zierikzee [historie, locaties loge; Ball, de Cra-
ne, Kroef, Egter, Helder, Moens, van den Bout, Sinck]; J.P. Ver-
seput: De avondmaalsbekers van Bommenee [Hocke Hoogen-
boom].

Lek en Huibert Kroniek [Vijfheerenlanden], jg. 17, 2015-4. R.A. 
Hendriks: Welkom in Vijfheerenlanden; W. van Zijderveld: Nog-
maals gebroeders De Ruiter; M.H. Wittebol: Martha de Vor. 
Een op en top vrouwenbonds-vrouw [geb. Beems (1928-2015)]; 
idem: ‘t Is goud wat er valt’ (3) [Piet Versluis en Pietertje den 
Hartog].

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 43, 2015-4. H.J.L.M. 
Boersma: Het nageslacht van Jacques Fourestier Lanous, 

réfugié de Saintonge 
[4 gen., ca. 1700-1957; 
Pelleton, Quoilin, Ghier, 
Lemmens, Lute]; J.H. 
Hanssen: De familie 
Franssen uit Tegelen [5 
gen., ca. 1570-1774; van de 
Heerstraet, Cürrentsich, 
de la Rue, Leemans, Ra-
ijmaeckers, Stockums]; T. 
Roks: Vondelingenakten 
Maastricht digitaal.

De Maasgouw, jg. 134, 2015-4. G.H.A. Venner: Inter-Limburgse 
contacten op taal- en geschiedkundig terrein in 1893; B. Bon-
gers: Het zwijnenchronogram van Maastricht; H.A. Kamp-
huis: Plakkatenlijst Pruisisch Overkwartier van Gelre: een 
beschouwing.

Mars et Historia, jg. 49, 2015-3. L. Liem, E. Veltenaar: De am-
bivalente houding van België tegenover Nederland, 1919-1922; 
W. van den Bosch, R. Gremaux: Jenny Merkus, de Nederlandse 
Jeanne d’Arc van de Balkan (1839-1897); D. Starink: Schiphol als 
Nederlands militair vliegveld 1916-1940 (1).

Met gansen trou [Heusden], jg. 65, 2015-10. A. van der Lee: 
Het bevrijdingsdagboek van An Verdiesen [(1918-2001), on-
derwijzeres, 3 gen. Verdiessen]; B. Meijs: De onderwijzersfa-
milie Festen te Haarsteeg; B. Meijs: De hertogin van Brabant 
[dwangmolen te Drunen; Mulders, Scheijven, de Groot].
 Idem, 2015-11. A. van der Lee: Het bevrijdingsdagboek van 
An Verdiesen (2); P. van de Weijenberg, B. Meijs: Joden in de 
gemeente Vlijmen tijdens WO-II [Hirnheimer, Reppen, Hirsch-
feld, Heimann, Berg].
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Molens, jg. 31, 2015 nr. 120. C. Pfeiffer: Knokken voor behoud 
unieke molentjes; R. Wassens: Grote restauratie Berenschot’s 
Watermolen [Winterswijk-Woold]; B. Hoofs: Limburgse molen-
penning voor Frans Verstappen; K. Kleijwegt: Frans Verra een 
halve eeuw ‘molenman’ [restaurateur, molenaar]; F. Smit: De 
‘wederopstanding’ van de Frankenhofmolen [uniek molencom-
plex te Vaals in oude luister hersteld].

De Nederlandsche Leeuw, jg. 132, 2015-4. C.R.H. Snijder: Een 
excuusbrief van de Haarlemse scherprechter Jan Christi-

aansz. De ‘afbeuling’ van 
Cornelis de Witt op 19 
augustus 1672 [met lijst 
scherprechters te Haar-
lem 1428-1811 (Hof van 
Holland)]; C.P. Briët: Ja-
mes Tindal (1798-1838), 
de oudste zoon van 
Ralph Dundas baron Tin-
dal (1775-1834) [bestuur-
ders in Oost-Indië]; M.R. 
Kremer: Doopsgezinde 
Mabé’s en Blocks te 
Groningen en Haarlem, 
zeventiende-twintigste 
eeuw [9 gen., 1561-1863, 

met wapen; Staets, Tiddens, van Calcar, Bleeker, Modderman, 
Grevingh, Cleyndert]; P.M. Kernkamp: Ten Nijenhuis / Van Nieu-
wenhuizen in Wageningen [6 gen., 1630-1895; van Baack, van 
Issem, van Lochem, Turen, van Sonnenberg].

NHA Uitgelicht, 2015-5. W. de Wagt: Alsof zijn handen ge-
stuurd werden [verlichtingskunstenaar Cornelis Kroonsberg 
(1901-1980)]; W. de Wagt: Topstuk [protestzegels uit de oor-
log]; M. van de Wiel: Verloren verleden [over video]; H. Gorter: 
De succesvoplle ontwikkelingen van Koninklijke Roei- en Zeil-
vereniging Het Spaarne.

Nijmeegs Katern Numaga, jg. 29, 2015-5. D. de Kool: Jan Bap-
tist Xavery (1697-1742) en zijn gedocumenteerde beeldhouw-
werken in Nijmegen; H. Rullmann: Pieter Milborn, een gedre-
ven Zeeuwse drukker op Neerbosch; J. van der Weide: Willem 
van Genk en Nijmegen [(1927-2005), kunstenaar].

De Omroeper [Naarden], jg. 28, 2015-4. H. Schaftenaar: Be-
graven in de Grote Kerk van Naarden; idem: Veranderingen 
aan de zerkenvloer van de Grote Kerk van Naarden bij de 
restauratie van 1966-1977; idem: Martinus Pieter van Wet-
tum (1867-1936), burgemeester van Naarden van 1922 tot 
1934.

Ons Charlois, jg. 21, 2015-4. G.H. van de Graaf: Conservering 
van Charlois’ erfgoed [wapenborden; Westduel]; Een juweel-
tje in de oudheidskamer Charlois [verv.; fragm.-gen. Van der 
Schoor en Moerkerke]; Specials van de eeuw (slot) [melkboer 

Groenendijk]; E.G. Verschoor: Het oude Cathendrecht tot en 
met het ontstaan van Charlois (1199-1462).

Ons Voorgeslacht, jg. 70, 2015 nr. 682. L.M. van der Hoeven, 
E.W. Roscam Abbing: De oorsprong van het regentengeslacht 
Dimmer [zoektocht 15e-16e eeuw; 7 gen., 1497-1674; Clinkebijl, 
Loosdrecht, van Rijswijck, Persijn, van Asperen, Duyn, Lam-
broek]; T.E. de Vroom: De familie Dubbeldekop in Enkhuizen en 
Oost-Indië [7 gen., vóór 1574-1750; Bus, Knol, de Grave, Sautijn, 
Storm, Pennemes]; K.J. Slijkerman: Het geslacht van Maerten 
Gerritsz uit Pernis [3 gen., ca. 1557-1683].

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonder-
zoek, jg. 32, 2015-4. G. Reesink: De familie Reesink [historische 
schets]; W.F. Jansen: Kwartierstaat van Wim Jansen [verv., 
kwn. 76-137;Veldink, Heersink, Nusselder, Schuppers, Beusel, 
Bitters]; I. Brethouwer: Boerderij ‘De Oldenhof’ in De Hur-
ne Dinxperlo 1786 tot heden [Oversteeg, te Beest]; D. Blom: 
Kwartierstaat van Frederik Willem Johan (Erik) Lieber (of Erik 
Riemenschneider?) [kwn. 1-251; Dedert, Muscholt, Terwege, 
Ormel, Katermans, Ploeg, Boland]; A. Garritsen: De Dollemans-
straat onder Baak [Dolman].

Oud-Dordrecht, jg. 33, 2015-3. E. van Dooremalen: Uit de poli-
tiejournalen van de jaren 40 (4); M. Dorst: Het ‘Hof van Hollandt’ 
aan de Kuipershaven 11 [Verveer, Craentgens, Paets, Trip, van 
Diemen, van Nijsse]; K. Sigmond: Schetsen uit Dordtse akten 
(20) [verv.; watervervuiling]; J. de Heus: De geschiedenis van de 
straatnamen op het Eiland van Dordrecht (6); K. van der Knijff: 
Joodse begraafplaats in Dordrecht na de Tweede Wereldoor-
log; K. Sigmond: De Dordtse rederijkerskamer De Fonteyne 
tot 1572 [met lijst met namen en beroep/functie]; J. van Tour: 
De organisten van de Grote Kerk van Dordrecht [Beecken, 
Steenbergen, Pypelair]; E. Rovers: De Scheepvaartenqjuête 
in relatie tot maritiem Dordrecht (1850-1873) – deel II; J.M.A. 
van Wageningen: De lotgevallen van het kofschip Anna Maria; 
M. van Mourik Broekman: De Bleijenhoek, een dorp binnen de 
stad [Stavast]; G. van Engelen: Fameuze schrijfster Miep Diek-
mann heeft 6 jaar in Dordrecht gewoond [schreef haar mees-
terwerk in huis aan de Singel]; C. van der Esch: Die Grave eenen 
wech plach te zijn daerop men ryden mochte.

Oud Meppel, jg. 37, 2015-4. E. Croonen: Het kleine paradijs aan 
Zuideinde 108 [Tonckens, Modderman, Wateler]; A.J.B. Van der 
Voort van der Kleij: Scheepswerf tegenover Westeinde op fo-
to’s teruggevonden [Hazelaar, van Dijk]; H. de Zwaan: André en 
Janke Bikker: tweemaal veertig jaar Ogterop; D. van Straaten 
(1881-1969): Jeugdherinneringen aan Meppel (6a).

Oud Wageningen, jg. 43, 2015-4. T. Jansen: ‘De geschiedenis 
van de stad komt steeds weer op mijn pad’ [Jelle de Gruyter]; 
J. Gardeniers: Vierhonderd jaar plaatselijke onderwijsgeschie-
denis; P. Leenknegt: Behaaglijk wonen op de Wageningse Berg; 
L. Eppink: Het weldadige werk van ‘t Wagenings Nut (2): Afloop 
en wedergeboorte.
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Rotterdams Jaarboekje, 2015. In Memoriam Prof. Dr. Wil Al-
beda (1925-2014); Coert Ebbinge Wubben (1915-2014); Hein 
van Haaren (1930-2014); Lida Iburg (1945-2014); Martin Mooij 
(1930-2014); Hajo Piebenga (1942-2014); Mr. Herminius (Mi-
nus) Carl George Ludolf Polak (1928-2014); Jacques Schoufour 
(1927-2014); Atie Visser (1914-2014); J.J. Baart: Onder eigen vuur. 
Geallieerde luchtaanvallen op Rotterdam 1940-1945; E. Beens: 
Zoektocht in archieven. Oorlog, verraad en overlevingsdrang; 
M. Beijering: De Rotterdamse jeugd van Janwillem van de We-
tering; F. van der Hoeven: Rotterdamse verzetsmensen in het 
Oranjehotel; F. van Riet: Jan Hagel in de stad. De oprichting en 
werkzaamheden van de ‘Landwacht Nederland’ in Rotterdam.
Scyedam, jg. 41, 2015-4. M. Ames: Historisch erfgoed verbin-
den met hedendaagse kunst; A. Lagrouw: Rosa Bloemsier-
kunst, een parel aan de Hoogstraat; H. Noordegraaf: Vijftig 
jaar boter, kaas en eieren ... [melk- en zuivelhandel Kool]; L. 
Meijer: Toen [kurken- en capsulefabriek fam. Van der Toorn]; 
D.-J. List: Textiele tegenbewegingen [Charlotte Schleiffert in 
Stedelijk Museum].
 
Seijst, jg. 45, 2015-4. W. Westerhoff: Hongerwinter; P.J. van der 
Werff: Over verdedigers, bezetters en bevrijders [oorlogsher-
inneringen]; H. Strietman: Aan de oever van de Grift, een ge-
schiedenis in Zeist; K. Veenland-Heineman: De jonge Marsman 
gefotografeerd.

Speuren en Ontdekken, jg. 31, 2015 nr. 112. P. de Nooij, W. van 
der Velden: Zorg en Hoop, een markante boerderij en markan-
te bewoners [van Bodegraven, Koster, Verhoef]; J. Gaaster-
land: Lag er ooit een batterij naast de boerderij Zorg en Hoop? 
[van Loenen, Rees]; P. van Schaik: Bernardus de Bosch (1709-
1786); A. de Boer: Monument, de actualiteit van geschiedenis 
[Antoniushoeve, Huis Karma].

De Spuije [Bevelanden], 2015 nr. 96. P.C. Van Voorst Vader, 
A.M. Kramer: De huizen van de familie Vader in Wissenkerke 
op Noord-Beveland in de negentiende eeuw en hun bewoners; 
M. Mol: Een korte geschiedenis van autobusbedrijf De Muijnck 
te Borssele; T. Wajer: Vermogen en nalatenschap van Robbert 
van Schilperoort te Goes (1) [advocaat te Goes, ambachtsheer 
van Kapelle-Biezelinge (1645-1719), exm. Ruygrock van de 
Werve; over nalatenschappen, met uitleg over begrippen als 
fidei-commis etc.; de Waijer, Heckaert, Croeser, van Schuylen]; 
G.J. Lepoeter: Graven Dresselhuis gerestaureerd.

De Stamboom [Alblasserwaard], jg. 17, 2015-4. Reactie op Drie 
dames Visser, familie of niet?; Aanvullingen op de kwartier-
staat Koorevaar; J. Mouthaan: Inleiding op de kwartierstaat 
van Arie van Tilborg [32 kwn.; –, Boganen, Huijzer, van den 
Berg]; Het Weeskamerarchief van Sliedrecht [beschrijving met 
korte inhoud van de 89 akten].

Streekarchief Eiland IJsselmonde, jg. 30, 2015-4. P. den Har-
tog, M. Verhoef: Het huwelijk in vroeger tijden; M. Verhoef: 
Bekende IJsselmondenaren: Lee Towers [*1946 als Leendert 

Huijzer; kwst. 32 kwn., Huijzer, van Drunen, Roos, van der Jagt]; 
Verhalen uit de Hoge Vierschaar: Verliefd; Waterschade.
Terebinth, 2015-4. B. Kremer: Funerair toerisme; W. Cappers: 
Graven in archieven; W. Cappers: Buitenaula: een boeiend 
begrip; K. Korevaart: Groene dorpsoase in Oude Tonge; W. 
Cappers: Ter Navolging: Begraafplaats met een tweeledige 
missie.

Traditie [voorheen Immaterieel Erfgoed], special 2015. Naam 
blad en naam organisatie gewijzigd. Tradities waard om door 
te geven: Nieuwjaarsduik, Beschuit met muisjes, Schaatsen, 
Kermis, Keti koti, Sinterklaas, Carbidschieten, Kerstboom; 
Verbeten strijd om het hoogste vuur [Oud en Nieuw vreug-
devuren]; Varsity [Nationale Universiteitsroeiwedstrijden]; 
Metworstrennen [paardenrace op carnavalsdag]; Staphorst 
met een stip [techniek redt traditie van stipwerk]; Sint Brigida 
Denhalen [taak van de Jonkheid in Noorbeek].

Tweestromenland, 2015 nr. 166. J. Kolen: Het kapittel van Sint 
Victor te Batenburg, 1443-1600 [lijst kanunniken; van Rade,van 
Scharrenberg, Hoefts, van Mameren, Schriek]; G-J. Derksen: 
De ‘Slag bij Puiflijk’ 19 oktober 1794; M. Bergevoet: Het hek 
op de dam in Wijchen [burenruzies over doorgang; van der Aa, 
Remmers]; H. Dute: De grote overstromingen in 1926.

Urker Volksleven, jg. 42, 2015-5. A. Scheffer: Drogisterij De Ga-
per van de familie Mars; Dagboek van Klaas Hakvoort [verv.]; J. 
Visser: Uit het leven van Flerik Kaptein.

Van Zoys tot Soest, jg. 36, 2015-3. J. Groeneveld: De brinken 
van Soest [beschrijving]; R. van Hal: 91 Jaar aanwezigheid pa-
ters SVD in Soesterberg; W. de Kam: De RK sport- en jeugd-
vereniging Laetitia; T. Hartman: Dokters in het Interbellum 
[Groenman, van Leeuwen, Rebel, Donker, Jekel, Stroband]; 
idem: Jan Hendrik Bezaan (1916-1945) [verzetsman].

Vechtkroniek, 2015 nr. 44. W. van Schaik: Petersburg en Ou-
derhoek. Verdwenen ‘keizerlijke buitens’ [Wenneker, Brants, 
Stoopendaal, Christemeijer, Schreuder, Luden]; A. Smid: Bea 
van der Hoeven Wijkverpleegster voor alle gezindten [(1901-
1990), exm. Eigeman]; M. Kennis, W. Mooij: Onbekend gezicht 
op Loenen ontdekt. Willem van de Hulst maakte speciaal voor 
Immanuël tekening; P. Bakker: Arie de Reuver vertelt; M. Ken-
nis, W. de Mooij: Henk van Tricht, gemeeentearbeider in Loe-
nen van 1933 tot 1953.

Veluwse Geslachten, jg. 40, 2015-5. P. Bouw: Laat Middeleeuw-
se Van Delen in Harderwijk; G.H. Klopman: Genealogie Bellert 
te Apeldoorn [6 gen., ca. 1720-2000; Toewater, Wijnbergen, 
Velderman, Keurhorst, Nijdeken]; M. van den Brink: Genealogie 
en big data; H.J. Hamer: De genealogie van mijn stamgrootva-
der Berendt Hamer (1) [uit Oeken; 3 gen., vanaf ca. 1594-]; Kwar-
tierstaat van Gerrit Jan Stoffer (1882-1954) [16 kwn.; –,Boeren-
dans, Mulder, van Egteren].
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Vittepraetje [Harderwijk], jg. 19, 2015-1. P. Stellingwerf: De 
Hanzestad Harderwijk (14); N.C.R. de Jong: De Winterkoning in 

Harderwijk; R. Uittien-Ja-
cobs: Harderwiekers en/
of Hierders (60) [paren-
teel Kleintunte, afk. uit 
Groenlo, 6 gen., ca. 1735-
1968; Effink, Hondeling, 
Reijgers, Raaben, van 
Oijen]; G. Willemsen: Fa-
milienamen in Nunspeet 
en een zweempje jeugd-
sentiment [Rekers, Pap, 
Bouw, Hup, Polinder].

Idem, 2015-2. N.C.R. 
de Jong: Jan Steenwinkel, 
vrederechter van Har-
derwijk [1754-1812; exm. 

Willink, tr. 1779 Cornelia van El]; R. Uittien-Jacobs: Harderwie-
kers en/of Hierders (61): Stamreeks van Peter Bronsveld [7 
gen., 1742-1917; van Peenen, Smit, Mulder]; Th. Bakker: Harder-
wijker passagiersvaart tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Idem, 2015-3. M. Pijnenburg: Terugblik: De Essenburgh en zijn 
bewoners [Coolwagen, Noorman, Marcquis]; N.C.R. de Jong: 
De Watersnood van 1775; K.Chr. Uittien: Een gevallen predikant 
Johannes Gerrit van Rijn [Pruimers, van Dedem]; R. Uittien-Ja-
cobs: Harderwiekers en/of Hierders (62) [Walter].
 Idem, 2015-4. A. Daniëls: Kamp Westerbork (1); N.C.R. de 
Jong: Pottenbakkerij ‘de Paradijspoort’ [Ebbens Talens]; M. van 
het Loo: Een speurtocht naar het Sint Nicolaaskerkhof, de ze-
telhof Selhorst en de Sint Nicolaaskerk (1); K.Chr. Uittien: Lut-
tekepoort, what’s in a name; G. Verwijs-ten Hove: Van alles wat 
ver-EEUW-igd (66); K. Chr. Uittien: Visserijberichten 1893 (20).

Vlag!, 2015 nr. 16. Vlaggenprotocol en herdenkingen; De tot 
standkoming van de Zuid-Afrikaanse vlag [productie door 
Shipmate Vlaggen uit Vlaardingen]; T. van Leeuwen: Vlaggen in 
de film Michiel de Ruyter; W. Schuurman: Vlaggen van terro-
ristische islamitische bewegingen; idem: Nieuwe vlag Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest; R. Vroomen: De vlag van de gemeente 
Peel en Maas [ruitenkruis, Maas en turf]; D. van Leeuwen: De 
provincievlaggen van Estland.
 Idem, 2015 nr. 17. E. Wolleswinkel: De kunst van het wegla-
ten; Poetry International Festival Rotterdam: In juni wapperen 
er banieren met dichtregels; W. van Ham: De Staatsvlag van 
de Nederlandse Republiek: De Staten-Generaals- of Genera-
liteitsvlag; Vaandels en vlaggen in Waterloo; W. Schuurman: 
Over de oorsprong van de Duitse driekleur en zijn politieke 
achtergronden.

De Vonder [Asten-Someren], jg. 21, 2015-1. J. van der Velden: 
Packador [oude en zeldzame bijnaam, betekenis: betaalmees-
ter (1709)]; M. Bink, F. Kortlang: Een bijzondere Middeleeuwse 
nederzetting aan de Acaciaweg te Someren.
 Idem, 2015-2. J. Timmer: De voormalige Binderse hoeven 

Achterbos en Lensdonk [17e-19e eeuw; van der Vorst, Sche-
naarts, Coolen]; C. Verhagen: De molen Den Evert De stan-
daardmolen aan de Einhoutsestraat [met lijst eigenaren en 
pachters/molenaars; van der Grinten, Hoefnagels]; J. Otten: 
De zaak van den Lieropschen maagdenroof [verv.]; De Hal-
ve Vrede 1944-1945; H. Willems: Over leven en dood van Jan 
Gordt Slegers in Meijel (1).
 Idem, 2015-4. A. Verrijt: Een liefdesgeschiedenis (moderne 
versie Kerstverhaal); J. Jöris: Straatnamen van Asten; P. Feijen: 
Te voet dur Aasten (deel 26); J. van der Velden: Scorkene 
(grens paal).

Vosholkroniek [Ter Aar], jg. 32, 2015-1. P.J. van Rijn: Dagboek 
van een Kerkmeester [gebeurtenissen in Ter Aar, 1902-1915; 
van Tol, Hoogervorst].
 Idem, 2015-2. Familie van der Hoorn [tuinbouwbedrijf]; De 
Leidsche vaart [Uilenberg]; Molen van de Noordeind en Geer-
polder Langeraar [molenaars: Mank, Kraan, Hijdra].
 Idem, 2015-3. G. Veldhuizen: Het raadsel ‘Willem Veldhuijzen’ 
[Spruijt, Binhouwt]; P.J. van Rijn: Dwangarbeiders [meer dan 50 
jongens gedwongen tewerkgesteld in Duitsland]; R. Biegel: Ma-
rinus Rijnsburger (1859-1922) [exm. van Leeuwen, x Westdijk].
 Idem, 2015-4. Dull’s stroom en de familie Kroon [uit Ter Aar, 
naar Zuid-Afrika]; Uit het fotoboek van de familie Rijnsburger.

Waardeel [Drente], jg. 35, 2015-1. B. Hanskamp: Ruilverkavelin-
gen op de Drentse essen; H.R. Moek: Heyboer en Drenthe; E. 
Karel, M. Goslinga: Inspiratielijst Drentse geschiedenis.
 Idem, 2015-2. P. Brood: Een historische moord in Roderwol-
de [Justina Abelina de Coninck, 1734]; V. Jonkheid: Johan van 
Ewsum op Mensinge [16e eeuw].
 Idem, 2015-3. V. van Vilsteren: In een krans van keistenen 
[archeologische observatie van schoolmeester Freerk de 
Muinck in 1906 bij Veenhuizen]; A. Metselaar: Een plaquette 
op ‘t eerste huis van Hoogeveen [‘t Schippershuus]; Lukis en 
Dryden: een Engelse expeditie naar Drenthe in 1878 [interview 
met Wijnand van der Sanden].

Werinon [Nederhorst den Berg], jg. 24, 2015 nr. 88. G. Baar: Cees 
van Huisstede, een man die niet van ophouden weet (1) [redac-
teur]; G. Baar: Doleantie in Nederhorst den Berg [Strietman, 
Veenhuijsen, van Emmerik]; H. Strietman: De leer en het leven – 
een geschiedenis [opstand, ontslag tuinbaas; Strietman, Warin, 
Vogel]; G. Baar: ‘De Hollandse Waterlinie’ blijft eeuwig bestaan; 
E.N.G. van Damme: Het korte leven van Alfer II van der Horst (ca. 
1316-1345) op Kasteel Ter Horst [gesneuveld in de slag bij Warns; 
van Raephorst, de Vrese, de Vries van der Hogestrate, van Bloe-
mensteijn].
 Idem, 2015 nr. 89. H. Strietman: 19e eeuwse tragiek in de 
toren van de tuinbaas [Strietman, de Nooy, Vogel]; E. Boeve: 
Een Bergse kunstenaar [Cees van Huisstede]; G. van Baar: De 
inundatie van Nederhorst den Berg en omgeving in mei 1940; 
idem: Zeilverniging De Spiegel, later WSV De Spiegel (1); E.N.G. 
van Damme: Alfer III van der Horst met Belia van Braeckel en 
Mabelia van den Woude op Huis Ter Horst.
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Westfriese Families, jg. 56, 2015-1. L. van der Heide, S. de 
Smeth: Het Enkhuizer vissersgeslacht van der Heide [van 
de Knipe in Friesland, 7 gen., ca. 1710-heden; Nitters, van den 
Beek, Booij, Swier, Slok, Eggen]; De vis wordt duur betaald. De 
Bru24 vergaat voor Enkhuizen. Index jg. 55 (2014).
 Idem, 2015-2. L. van der Heide, S. de Smeth: Vervolg familie 
Van der Heij [slot, gen. VIIa-VIIIf]; J. Selie: Parenteel Marijtje Ho-
venier (1763-1824) [Schaaf, Selie, Pauw, Visser]; S. Koorn: Een fa-
miliefragment met de naam Koorn [4 gen., 1735-1914; Damstra, 
Ruiter, Kramer, Alberts]; P. Nan: De familie Nan in Wervershoof.

Wi Rutu [Suriname], jg. 14, 2014-1. M.-C. Fakkel: Zakenvrou-
wen, buitenmannen en sopropo [over Maria Margaretha 

Smith en Harriëtte Fak-
kel]; W. L. Man A Hing: 
Het nageslacht van Ho 
Meau Long [tr. 1920 Si-
Moi Jap-A-Nioe, hieruit 
12 kinderen en verder na-
geslacht]; J.J. Vrij: ‘Anders 
troe troe mi go dede’. 
Een Surinaamse en haar 
amour fou voor een Hol-
landse marineofficier in 
de woelige jaren 90 van 
de 18e eeuw [Krafft]; S. 
Meijer: Surinaamse ver-
zetshelden in Den Haag: 
de broers Rijk van Om-

meren; O. ten Hove: Surinaamse slavenregisters in het Cen-
traal Bureau voor Genealogie [lijst met namen eigenaars, aan-
tal slaven en woonplaats of opmerkingen; periode 1830-1851]; 
W. L. Man A. Hing: Gecreoliseerde Chinese namen uit Suriname.
 Idem, jg. 15, 2015-1. W.L. Man A Hing: De Tjon-clan in Suriname 
[Tjon-Kwie-Sem en verwanten, 20e eeuw, met schema]; J.J. Vrij: 
Susanna Dumion en twee van haar lotgenoten [3 Afro-Westindi-
sche vrouwen in 18e-eeuws Amsterdam; Aspasia, Reda, Taunay, 
Lespinasse]; C. Jonkers: Andrew Anthony Halfhide, in Suriname 
beter bekend onder de naam Andries Anthony [1743-? (na 1813); 17 
kinderen uit7 relaties]; J. Stuger e.a.: Het georganiseerde zangle-
ven in Suriname in de 20e eeuw; W.L. Man A Hing: Sranan Roots. 
Bosch Reitz-Aman, tropische aristocratie?; O. ten Hove: Etni-
sche herkomst van de ‘vrije arbeiders’ in Suriname [lijst (voor)
namen met bijzonderheden; Present, Ruwiel, Zeist]; R. en N. den 
Os: Geboorteakten van het District Nickerie 1869-1880 [lijst na-
men met bijzonderheden]; M. Spaans Azn.: Een weduwe met drie 
kinderen, allen zonder naam; U. Marhe: Elisabeth Moendi.

De Zandloper [Ede], jg. 43, 2015-1. P.A. Griffioen e.a.: Bos- en 
natuurbeheer door de gemeente Ede [1889-1950; van Kreel 
(1320), van Pallandt, Prangsma]; J. Kijlstra: Paaseiland in Ede? 
[Weijland]; De muziekwinkel van E.A. Robbers in Ede.
 Idem, 2015-2. J. Kijlstra: Zagen, zagen, wiedewiede wagen 
...[de Heideweek]; G. van Bruggen: Pak maar een doos! [een 
nieuwe vaste rubriek over het gemeentearchief van Ede].

 Idem, 2015-3. G. van Bruggen: ‘t Kan verkeren. Winkels 
open – winkels dicht – winkels open; T. Boessenkool: Open 
Monumentendag: kunst en ambacht; P.A. Griffioen e.a.: De 
groei van het Gemeentelijk Bosbedrijf (3 en slot); F. van Oort: 
De Mechelse Kuil; J. Kijlstra: Een raadseltje opgelost [1914, 
Belgische vluchtelingen; Schapelhouman].
 Idem, 2015-4. F. van Oort: ‘Vogelkoyen’ in het Bennekomse 
Binnenveld; J. Kijlstra: Nieuwe Bureaux aan de Stationsweg; 
A. van der Valk: Speciaal voor de Belgische vrouwen; H. van 
den Brink: ‘Vechtpartijen tot opluistering van de plechtigheid’ 
[het einde van de Lunterse domineeskermis; J. Kijlstra: Een 
zwaardveger op de Parkweg – een stukje militaire historie c.a. 
uit het Ede-Zuid van vroeger [van Leusden]; G. van Bruggen: 
Pak maar een doos [archief].

Zeeuwse Familiepraet, jg. 30, 2015-1. Digitalisering verzame-
ling Luteijn; P. Harthoorn: Uit de protocollen van notaris Jacob 
Boudewijnsz Wisse [verv.; Bergen, Mispelblom, Tutler, den 
Rinck, Smallegange]; Dagboek van Leendert Rottier [verv.]; K. 
de Bree: Westcappel ter stee in 1645 [verv.; 14 huishoudens, alf. 
lijst, Hermans-Jacobs].

Zicht op Haringcarspel, jg. 24, 2015 nr. 48. S. Bakker: Bevol-
king te nieuwsgierig (1) [onderzoek naar misplaatst gedrag 

van het publiek op 3 juli 
1942 tijdens de over-
brenging van gevangen 
genomen vijandelijke 
vliegeniers; 14 namen 
van getuigenverklarin-
gen]; S. Schipper: Brie-
ven aan Cornelis Mosch 
(III) [1904]; S. Wassing: 
Alva’s Raad van Beroer-
ten over de beelden-
storm in 1566; P. van 
Twuijer: Van onder de 
kool in de techniek (II): 
Over de tijd in Neder-
lands-Indië.

 Idem, 2015 nr. 49. S. Bakker: Bevolking te nieuwsgierig 
[verv. crash bij Warmenhuizen 1942]; S. Schipper: Brieven aan 
Cornelis Mosch (5); P. van Twuijver: Van onder de kool in de 
techniek (3); M. Wever: Het nieuwe wapen van Schagen.

Zijper Historie Bladen, jg. 33, 2015-1. J. Prij: Keinsmerbrug [lijst 
van 25 huizen met namen bewoners; Dekker, Jimmink, Peet oom, 
Marees]; J.E. De Boer: Wie was Gerrit van der Sluijs? [1875-1955]; 
G.J.H. van Nes: Alle ZHB-uitgaven volledig doorzoekbaar op in-
ternet; J. Boots: Strijd tegen tubercolose in de afgelopen eeuw.
 Idem, 2015-2. H. Kooij: Selfmade zakenman [Huib Kooij, 
confectionair]; J. Prij: Stolpen en Stolper(vlot)brug [52 wonin-
gen met bewoners en bijzonderheden]; P. Glas: Wilder Nell II, 
een moordpartij bij Petten [1943; Timmerman].
 Idem, 2015-3. J. Boots: Bond van boerinnen en andere plat-
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telandsvrouwen afdeling Zijpe opgericht in 1935; I. van Stuij-
venberg: Het huisje van ‘opoe Keijzer’ [Strooper, Kruijer]; J. de 
Wit: De rampnacht van 25/26 juni 1943 [bommenwerper neer-
gestort]; J. Dekker: Wat kwam de melkschipper tegen op weg 
naar De Eensgezindheid?; W. Buckert: Herinneringen aan de 
vakantiekolonie in Petten.

Verder ontvingen wij:
Amstel Mare, jg. 26, 2015 nr. 98. L.G. Brockhoff: Bovenkerkse 
Urbanus, Rijksmonument, dus ... van ons allemaal; W. Groene-
weg: Het ontstaan van de Amstel: een geologische benadering.
Angstelkroniek, jg. 16, 2015 nr. 44. Het Slot van Abcoude ge-
schetst door Joseph Mallord William Turner.
Arent thoe Boecop, 2015 nr. 102. Themanummer Elburg tijdens 
de Eerste Wereldoorlog 1914-1919 [deelstudies per jaar door 
groepen leerlingen van 5 vwo].
Heemsproak, jg. 20, 2015-2. P. Albers: Vijftien vergeten kam-
pen vlak over de grens [de Emslandkampen].
Historisch Weesp, jg. 31, 2015-2. Themanummer Weesper 
slagerijen 1900-2015 [Dalmulder, Grijpink, van Oostveen, van 
Proosdij, Tinholt, Spek].
Immaterieel Erfgoed, jg. 4, 2015-4. E. Meier: Marroncultuur 
in Nederland; A. van der Zeijden: Samenleven met verschillen 
[omgang met omstreden erfgoed]; Aandacht voor de Antilli-
aanse taal en cultuur.
Kroniek [ Roterodamum], 2015 nr. 7. G. Vreeburg: 400 jaar bo-
men langs de Boompjes.
 Idem, 2015-8. Dubbelportret echtpaar Kröller-Müller [aan 
de hand van hun biografieën].
De Miedbringer [Terschelling], jg. 54, 2015 nr. 193 en 194.
Nieuwsbrief Noitdorpsche Historiën, jg. 14, 2015-2. Nootdorp 
in oorlogstijd; Mysterie van Corbulo.
 Idem, 2015-3. Glas in lood triptiek van raadhuis naar kerk 
[Giesen].
 Idem, 2015-4. Herinneringen aan Concordia; Pistool van 
Brouwer?
Oud Bathmen, jg. 35, 2015-4. E. van de Weg: De interessante 
geschiedenis van huize De Menop [Menop, ter Haar, Borgerink 
Fenema, Krosman].
Oud Woudenberg, 2015-4. De Klapperman nader toegelicht 
[reacties op historie ‘berg in het Woud’].
Ut de Smidte, jg. 49, 2015-1. Genealogysk Jierboek 2014; De 
Vrije Fries diel 94.

Familiebladen
Afmanuscript, 2015 nrs. 30 en 31. 
Aldfaers erf [Schotanus], jg. 59, 2015 nr. 205, 2015 nr. 206: J. 
Hengstmengel: Wetenswaardigheden over het geslacht Scho-
tanus en de Schotanus-Stichting [oudste generaties ca. 1522-
1600, vertakkingen, overzicht familiedagen 1955-heden]; 2015 
nr. 207.

Andringa Staach Nijs, 2015 nrs. 61 en 62. 
Berichten van de Hoege Woeninck, 2015 nr. 39. Laatste num-
mer, stichting stopt.
De Booij Bode, jg. 11, 2015 nrs. 41, 42, en 43. 
De Dobbel-beker, jg.45, 2015-1, 2015-2. 
Door ‘n Roosje, jg. 26, 2015 nr. 53. 
De Drudenvoet [Klapwijk], jg. 24, 2015-1, 2015-2, 2015-3. 
De Eendenkooi, jg. 42, 2015 nrs. 147, 148, 149 en 150. 
De Engelenbrug, jg. 17, 2015 nr. 35, 2015 nr. 36. 
Faber! Magazine, jg. 35, 2015. 
Familiegemeenschap Ter Laeck, jaarboek 2015 nr. 71.
Familiekrant Stam Joosten, jg. 25, 2015 nrs. 100, 101 en 102. 
Familiestichting Moret, 2015 nrs. 43 en 44. 
Graafwerk, jg. 16, 2015-1, 2015-2. 
Haselhoff Bulletin, jg. 26, 2015-1: Jacob van Gemert, zoon van 
Geertruit Hasel(h)off en baron Jacob Ferdinand Sweerts de 
Landas [*ca. 1650-1696, militair in Staatse dienst, later post-
meester; verzoek tot wettiging door zijn moeder 1679 wordt 
gehonoreerd].
Herweijer Post, 2015-december.
Hoorngeschal, jg. 16, 2015 nrs. 62, 63 en 64. 
Huberiana, jg. 30, 2015-1, 2015-2. 
Huisorgaan van de Familievereniging Kikkert, jg. 63, 2015-1.
De Ielstekker, 2015-november. 
In de Smitse, 2015 nr. 24.
In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje, jg. 30, 2015 nrs. 113, 114, 115 en 116.
Klooster-Stam, jg. 30, 2014-2015. 
Koeckoek. Kroniek van een Geslacht, 2015 nr. 60.
De Kruijdboom, jg. 31, 2015-1. 
Het Le(e)ver orgaan, jg. 33, 2015-1, 2015-2.
Loo-Kroniek, 2015 nr. 61.
Mededelingenblad van de Studiegroep Geslachten Drost, jg. 
24, 2015-1, 2015-2, 2015-3, 2015-4. 
Millenaers Koerier, jg. 24, 2015 nrs. 57, 58 en 59.
Niet zo benauwd [van der Linden], 2015 nr. 58. 
Nieuwsbrief Hettinga Stichting, 2015 nrs. 28 en 29.
Nijs fan’e Hoekema-Stifting, jg. 64, 2015 nr. 50.
Olsthoorkroniek, jg. 29, 2015-1, 2015-2, 2015-3, 2015-4: Laatste 
nummer.
De Schildknaap, jg. 21, 2015-1, 2015-2.
Stichting Jacobus Lautenbach, 2015 nr. 54.
Tijdschrift van de familievereniging Van den Bempt, jg. 31, 
2015-1, 2015-2, 2015-3: G. Vandenbempt: De familie Van den 
Bempt als afstammelingen van de Gravin van Hoegaarden [via 
Marguerite de Tervueren, bastaard van hertog Jan I van Bra-
bant en in 1292 gehuwd met Jan van Lantwijck].
Tox Vox, jg. 20, 2015-1 (nr. 70).
Uit Welke Beker [Kroes], jg. 16, 2015 nrs. 44, 45 en 46.
De Veerkamp Krant, jg. 21, 2015 nrs. 78, 79, 80 en 81. 
Vis A Vis, 2014 nr. 56.
Vreugdeschakel, jg. 32, 2015 nrs. 83 en 84. 
De Wagenschouw [Wagenvoort] jg. 30, 2015 nrs. 58 en 59.
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GensDataPro, het stamboomprogramma van de NGV, 
is hét programma bij uitstek voor de genealoog die meer 
wil dan alleen een opsomming van namen en jaartallen. 
In GensDataPro plaatst u al uw familiemateriaal zoals 
foto’s, scans en bronteksten, eenvoudig bij de juiste 
gegevens waardoor ze makkelijk zijn terug te vinden. 

Ook het rechtstreeks importeren van aktegegevens 
van de WieWasWie bronnen, met aanmaak van de 
bron en vermelde personen en relaties, zorgt voor een 
perfecte registratie van uw gegevens. De uitvoer van 
GensDataPro is een speerpunt van het programma.

Uitvoer naar Microsoft Word (bijv. voor het samenstellen van een boekwerk) bevat onder meer:
• Een automatische index op persoonsnamen en/of adressen
• Overzicht met bronvermelding inclusief foto/scan van de bron.
• Foto’s op de juiste plaats bij de betreffende persoon en naar wens geschaald.
• Pasfoto’s van gezinsleden na elk gezin.
• Getuigen als daadwerkelijke personen in de database, die aldus ook met bladzijdeverwijzing in de index 

komen te staan.
• Tekstuele uitvoer met kant en klare pagina-instellingen en bijgeschaalde foto's, waardoor het maken van 

een boek sterk wordt vereenvoudigd.

Voor publicatie naar het web zijn meerdere moge-
lijkheden, waaronder een eenvoudige website met 
naamindex, een php uitvoer (dynamische stam-
boom) en een directe uitvoer naar Genealogie Online 
van Bob Coret. 
Met GensDataPro scant of kopiëert u foto’s eenvou-
dig naar de dossiers van personen, bronnen of adres-
sen. De dossiers kunnen ongelimiteerd foto’s bevat-
ten en foto’s kunnen in meerdere dossiers worden 

geplaatst (handig bij groepsfoto’s), met aanduiding 
van waar de persoon op de foto staat.
En zo zijn er nog tal van unieke mogelijkheden, alles 
wat een serieus genealoog nodig heeft. En bovendien: 
een buitengewoon toegewijde en kundige helpdesk 
van de NGV Dienst Computergenealogie. Lees er al-
les over op www.gensdatapro.nl, of probeer de demo-
versie die u daar kunt downloaden. GensDataPro is te 
bestellen in de webwinkel van de NGV: www.ngv.nl
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